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Ζ έλλνηα ηεο Καηλνηνκίαο θαη ε ζεκαληηθφηεηα απηήο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Σερλνινγηθψλ - Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή απηνχ ηνπ δηπηχρνπ 

ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, απνηειεί, ηελ πξνο εμέηαζε σο πεξηπησζηνινγηθή κειέηε 

ζηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία. Σν πξόβιεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη είλαη ε ελ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο εχξεζε – εληνπηζκφο ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 
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ζπλάξηεζε κε ην ζεζκφ ησλ Σ.Δ.Π. δεκηνπξγψληαο ζπλέξγεηεο. Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο εξγαζίαο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο αλάγθεο ηεο ρψξαο λα θαηλνηνκεί ζε έλα πεξηβάιινλ αζηαζέο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δνκέο ησλ Σ.Δ.Π. σο βάζε γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο Διιάδνο. 

Δμίζνπ κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ζηνλ ηνκέα απηφ. Ο ζθνπόο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ελδειερήο αλάιπζε φισλ ησλ 

πηπρψλ: ηεο Καηλνηνκίαο, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ησλ  Σ.Δ.Π. ζην Διιεληθφ θαη ζην 

Γηεζλέο πεξηβάιινλ.  Αλαιχνληαο ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζπλδπαζηηθά ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο θαηαιήγνπκε εκπεξηζηαησκέλα ζηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ. Βάζεη φισλ απηψλ κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε ηα θαηάιιεια 

επηζηεκνληθά εξγαιεία γηα ηε ζσζηή ζηφρεπζε ηνπ κέιινληνο θαη ηε επίηεπμε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αλαθέξνληαη ζην πσο ε θαηλνηνκία 

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επηβίσζε – αλάπηπμε, κέζα απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

Σερλνινγηθψλ - Δπηζηεκνληθψλ  Πάξθσλ, κε ζηφρν ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηελ 

Διιάδα. Ωο κεζνδνινγία έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο  αλαζθφπεζεο βηβιηνγξαθίαο 

ηεο θαηλνηνκίαο, ησλ Σερλνινγηθψλ – Δπηζηεκνληθψλ πάξθσλ, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, 

ηεο αλαζθφπεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Σερλνινγηθνχ θαη Δπηζηεκνληθνχ Πάξθνπ Ζπείξνπ 

θαζψο θαη άιισλ εηδηθψλ εγγξάθσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη  ε θαηλνηνκία 

κε ηελ ζηήξημε ησλ Σερλνινγηθψλ – Δπηζηεκνληθψλ πάξθσλ πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ εμεχξεζε πφξσλ ηδηαίηεξα ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, νδεγψληαο 

κε ζρεηηθή αζθάιεηα πξνο ηελ επηβίσζε - αλάπηπμε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα, αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, 

κνληέια θαηλνηνκίαο, έθζεζε Barca, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, Διιάδα θαη θαηλνηνκία.  
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ABSTRACT 

Kyriakos D. Diamantakos: Greece and Innovation: From the idea to the goal 

(survival - growth) the role of innovation in regional development, case of 

Technological  -  Science Parks. 

(Under the supervision of Dr Konstantina Kottaridi, Lecturer) 

 

The concept of innovation, it‟s importance in the function of Technological - 

Science Parks and the contribution of both in regional development is analyzed in this 

thesis. The problem addressed is how we can find – identify the conditions that lead 

to the development of the Greek region in the midst of financial crisis, by exploiting 

the situation of the change in the local authority model - map of the country, through 

innovation, in conjunction with the operation of the institution of T.S.P. by creating 

synergies. The significance of the study lies in the fact that the country needs to 

innovate in a volatile environment using the structures of T.S.P. as a basis for regional 

development of Greece. Equally important is the data on the Greek situation in this 

area. The purpose of this paper is a thorough analysis of all aspects: innovation, 

regional development and T.S.P. in the Greek and international environment. By 

analyzing the Greek reality taking into account all the aforementioned areas we 

conclude in detail in the answer of the research questions. Taking into consideration 

all these we can develop the appropriate scientific tools for proper targeting of the 

future and achieving the target growth. The research hypothesis is referred to how 

innovation can contribute to survival - growth and regional development of Greece 

from within the field of Technological - Science Parks. The research 

methodology followed is the literature review of innovation, Technological - Science 

parks, regional development, the review of the Association of Technological and 

Scientific Park of Epirus and other specific documents. The results shows that 

innovation with the support of Technological - science parks confers competitive 

advantage in fundraising, especially in today‟s economic climate, resulting in survival 

- growth. 

 

Keywords: Technology - Science Parks, new product development, innovation 

models, Barca report, regional development, Greece and innovation.   
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ 

ΑΔΠ :  Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (Gross Domestic Product – GDP) 

Γ.Γ.Δ.Σ. :  Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

Δ.Γ.Δ.Σ. Α.Δ. :  Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Αλψλπκνο Δηαηξεία  

Δ.Δ. :  Δπξσπατθή Έλσζε 
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ΔΣΔΠΔ- Κ :  Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν ηεο Κξήηεο   

Δ.ΣΔ.Π.Ζ. :  Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Ζπείξνπ 

ΜΜΔ :  Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 

ΠΔΠ :  Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Σ.Δ.Π. :  Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα 

Σ.Δ.Π.Α. :  Σερλνινγηθφ – Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Αζελψλ «Λεχθηπνο» 
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UKSPA :  United Kingdom Science Park Association 

R&D :  Research & Development  (Έξεπλα  αλάπηπμε)  
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Εηζαγωγή - Θεωξεηηθό ππόβαζξν όξνπ 

Ο φξνο Καηλνηνκία εκθαίλεηαη σο  αζαθήο θαη δηθνξνχκελνο. χκθσλα κε 

ηνλ Kotler (1991), ν φξνο θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε αγαζφ, ππεξεζία ή 

ηδέα πνπ θάπνηνο ηελ αληηιακβάλεηαη ζαλ λέα. Ωζηφζν ζηελ ηξέρνπζα γιψζζα ε 

θαηλνηνκία δελ ζεκαίλεη κφλν ην απνηέιεζκά ηεο, αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο, πνπ πξνηείλεη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ζην εγρεηξίδην Frascati (2008), πξφθεηηαη γηα ηε 

κεηαηξνπή κηαο ηδέαο ζε εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ππεξεζία, ιεηηνπξγηθή κέζνδν 

παξαγσγήο ή δηαλνκήο (λέα ή βειηησκέλε) ή αθφκα ζε λέα κέζνδν παξνρήο 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν φξνο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ κε ηε ιέμε "θαηλνηνκία" ππνδειψλεηαη έλα λέν ή βειηησκέλν 

πξντφλ, εμνπιηζκφο, ε ππεξεζία, δηαδηθαζία πνπ εηζάγεηαη επηηπρψο ζηελ αγνξά, ε 

έκθαζε δίλεηαη ζην απνηέιεζκα (ηεο δηαδηθαζίαο).  

χκθσλα κε ηελ πξψηε έλλνηα ηνπ φξνπ (θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία), ην βάξνο 

πέθηεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηλνείηαη θαη παξάγεηαη ε θαηλνηνκία, ζηα δηάθνξα 

ζηάδηα πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ (δεκηνπξγηθφηεηα, κάξθεηηλγθ, έξεπλα θαη αλάπηπμε, 

ζρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη δηαλνκή) θαη ζηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο. χκθσλα κε ηε 

δεχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ (ε θαηλνηνκία σο απνηέιεζκα), ην βάξνο πέθηεη ζην λέν 

πξντφλ, ηε λέα κέζνδν ή ηε λέα ππεξεζία (Παπαδάθεο, 2002, 2007). Ζ εκθάληζε ησλ 

λέσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα γίλεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ, παξαδνζηαθνχο ή πςειήο ηερλνινγίαο, δεκφζηνπο ή εκπνξηθνχο, 

βηνκεραληθνχο, γεσξγηθνχο ή ηξηηνγελείο. Ζ θαηλνηνκία κπνξεί επίζεο λα αθνξά ζηηο 

ππεξεζίεο γεληθνχ ζπκθέξνληνο ή θνηλήο σθέιεηαο: δεκφζηα πγεία, δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, νξγάλσζε ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ή ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. 

Ωζηφζν, ε θαηλνηνκία δελ είλαη θαη‟ αλάγθε (σο είζηζηαη ην επξχ θνηλφ λα πηζηεχεη) 

ζπλψλπκε κε ηελ (πςειή) ηερλνινγία, παξά ην γεγνλφο φηη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο 

φιν θαη πην ζπρλά ζηνπο ηνκείο ησλ βηνκεραληθψλ εμνπιηζκψλ, ηα πξντφληα πςειήο 

ηερλνινγίαο, ηα ινγηζκηθά (ελζσκαησκέλε ηερλνινγία) θαη ηηο κεζφδνπο - 

δηαδηθαζίεο. 

Σα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη 

νξγαληζκνί πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηαζπλδένληαο ηα δχν απηά κέξε κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ζπλψλπκνη νξηζκνί γηα ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα 

(Σ.Δ.Π.), φπσο ηερλνινγηθά πάξθα, εξεπλεηηθά πάξθα, ηερλνπφιεηο θαη βην-ηαηξηθά 
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πάξθα. Κάζε πάξθν παίξλεη ην φλνκα ηνπ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο έξεπλαο θαη ην 

επηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη (Ηζηνζειίδα Wikipedia, 2011). 

Πνιχ ζπρλά ηα Σ.Δ.Π. ζπλεξγάδνληαη ή ππάγνληαη απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα, 

φπσο Παλεπηζηήκηα. Ο ξφινο ησλ Σ.Δ.Π. είλαη λα παξέρνπλ έλα θαηαιπηηθφ 

πεξηβάιινλ ζεξκνθνηηίδαο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα λα κεηακνξθψζεη ηελ 

βαζηθή επηζηήκε ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζε εκπνξηθά βηψζηκεο θαηλνηνκίεο (Hansson, 

2005). 

Σα Σ.Δ.Π. ζχκθσλα κε ηνλ Felsenstein (1994), έρνπλ απνδεδεηγκέλα δχν 

βαζηθνχο ζηφρνπο Ο πξψηνο ζηφρνο βνεζά ζηνλ λα αλαπηπρζνχλ, λα εμειηρζνχλ θαη 

λα  απμεζεί ν αξηζκφο ησλ λέσλ, κηθξψλ, εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, 

δηεπθνιχλνληαο ηε κεηαθνξά ηεο παλεπηζηεκηαθήο - εξεπλεηηθήο  γλψζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο, παξαθηλψληαο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ν ξφινο πνπ απηά επηηεινχλ ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή - νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε γεληθφηεξν επίπεδν. 

Σν πξόβιεκα 

Σν πξφβιεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή απαξηίδεηαη απφ 

ηα αθφινπζα βαζηθά κέξε: ηελ θαηλνηνκία γεληθά σο έλλνηα, ηελ Διιάδα θαη ηελ 

θαηλνηνκία, ηνλ νξηζκφ ησλ Σερλνινγηθψλ - Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ θαη ηέινο ην 

ξφιν ηνπο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Σα Σ.Δ.Π. εμ νξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θαηλνηνκία σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Σα Σερλνινγηθά - Επηζηεκνληθά Πάξθα 

Σα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα αλαπηχρζεθαλ σο ζεζκφο κεηά ην 2
ν
 

παγθφζκην πφιεκν, ε αξρή έγηλε απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη αθνινχζσο ζπλερίζηεθε ζηελ 

Δπξψπε θαη αλά ηνλ θφζκν. Σελ  δεθαεηία ηνπ ‟80 άξρηζε ε δεκηνπξγία Σ.Δ.Π. θαη ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ελψ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 άξρηζε ε αλάπηπμε ηνπο 

ζηελ Ηλδία θαη ηελ Κίλα (Σατηάθεο, 2006). ήκεξα παγθνζκίσο ππάξρνπλ ρηιηάδεο 

Σ.Δ.Π., ελψ ζηελ Υψξα καο ιεηηνπξγνχλ 7 Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα ζε 

δηάθνξεο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο.  

Ο θνπόο  

θνπφο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο είλαη κέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο γεληθά, θαη εηδηθά ζηελ 

Διιάδα λα εμεηαζηεί θαηά πφζν απηή εθαξκφδεηαη ζηα Σ.Δ.Π. θαη ε ζπκβνιή ηεο 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ λενζχζηαηε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κέζσ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 



 13 

Δπηζηεκνληθφ Πάξθν κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ πεινπνλλεζηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχγρξνλν δπζκελέο 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Η ζεκαληηθόηεηα 

Σα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα απνηεινχλ ηελ κεγάιε επθαηξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο εξεπλεηηθήο γλψζεο απφ φια ηα επίπεδα. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ζην ζχγρξνλν δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζην λέν 

πεξηθεξεηαθφ - ηνπηθφ κνληέιν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ δηακνξθψζεθε 

πξνζθάησο ζηελ Διιάδα κε ηελ ςήθηζε ηνπ «Καιιηθξάηε» λ. 3582/2010. 

Σέινο, ε ζεσξεηηθή αμία ηεο δηαηξηβήο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή, θαζψο ε 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη «αδπλακίεο» φζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

θαη ηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα. 

Εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

Κχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απεηέιεζε ην πσο ε 

θαηλνηνκία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επηβίσζε – αλάπηπμε, κέζα απφ ηνλ ηνκέα 

ησλ Δπηζηεκνληθψλ - Σερλνινγηθψλ Πάξθσλ, κε ζηφρν ηελ Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε σο θπξίσο βάζε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε φιν ζην θάζκα ησλ πεγψλ. Γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ βάζεηο δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ε Scopus θαη ε 

Emerald, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά άξζξα. H 

έξεπλα ζηηο βάζεηο επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε: (α) απφ ην Σκήκα 

Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ 

Σξίπνιε, θαη (β) απφ ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη 

Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηε πάξηε.     

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο αλαζθφπεζε αθαδεκατθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ - βηβιίσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, φπνπ θαη βξέζεθε πινχζην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ (εξεπλεηηθά 

άξζξα, κειέηεο εθζέζεηο, θείκελα ηεο Δ.Δ). Ζ εχξεζε ησλ βηβιίσλ έγηλε απφ ηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Σξίπνιε θαη 

απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηε πάξηε.  
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Αθνινχζσο θαηφπηλ έξεπλαο αλαθηήζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ ηζηνζειίδεο νη 

νπνίεο θαη ειέρζεζαλ, απηέο  βέβαηα πεξηνξίζηεθαλ ζε επηζηεκνληθφ – εξεπλεηηθφ 

θείκελν θαη φρη ζε θαζαξά ελεκεξσηηθφ. Ζ αλαδήηεζε απηή ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα θαη δε ηα 

Διιεληθά Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα, φπνπ θαη ε βηβιηνγξαθία δελ είλαη 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε, ηνπιάρηζηνλ φρη φζν ηα ππφινηπα κέξε ηεο παξνχζαο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ εκεξνκελία αλάθηεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ ηηο ηζηνζειίδεο, θαζψο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζην ηειηθφ θείκελν ηεο δηαηξηβή. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα 

αλαθέξνπκε φηη γηα ηελ αξηηφηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηα έγηλε  αλαζθφπεζε  

Καηαζηαηηθψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ.Π. θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σ.Δ.Π. Ζπείξνπ θαζψο 

άιισλ εηδηθψλ εγγξάθσλ (θαλνληζκφο ιεηηνπξγηάο, πξφηππν ζπκθσλεηηθφ, αίηεζε 

εγθαηάζηαζεο, πξφηππν Business plan, ζρεηηθή λνκνζεζία θ.ά.).  

Ζ αλαζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεγψλ κε νδήγεζε ζηελ 

ζπγθέληξσζε κεγάιεο πνζφηεηαο πιηθνχ σο βάζε, ην νπνίν αθνινχζσο ηκεκαηνπνίεζεθε 

θαη απεηέιεζε  ην βαζηθφ εξγαιείν  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

ηεο πξννπηηθέο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο :  (α) Σελ θαηλνηνκία γεληθά θαη εηδηθά ζηε 

Διιάδα,  (β) ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα γεληθά θαη εηδηθά ζηε Διιάδα θαη (γ) 

Σελ Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε γεληθά θαη εηδηθά ζηε Διιάδα αιιά θαη αλαδεηθλχνληαο  ηηο  

δπλαηφηεηεο γηα ην κέιινλ θάλνληαο αζθαιέζηεξε ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

ηξφπνπ επίηεπμεο ησλ ηηζέκελσλ εθ ησλ δηακνξθσηψλ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ  ζηφρσλ ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο.  

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε 

παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έγηλε κε ηελ κέζνδνο APA (American Psychological 

Association). 

Λέμεηο – θιεηδηά 

Λέμεηο – θιεηδηά ζηελ αλαδήηεζε απνηέιεζαλ νη θάησζη: 

Καηλνηνκία / innovation, Οξηζκνί θαηλνηνκίαο  / innovation definition, Μνληέια 

θαηλνηνκίαο  / innovation models, ηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο / innovation strategy, 

Διιάδα θαη Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα / Greece and Technological - 

Science parks, , Διιάδα θαη Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε / Greece and regional growth, 

Διιάδα θαη θαηλνηνκία / Greece and Innovation.  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

Η θαηλνηνκία ωο  έλλνηα: 

Ο πξσηνπφξνο απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο πνπ αζρνιήζεθε επηζηεκνληθά θαη 

αλέιπζε ζπζηεκαηηθά ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ήηαλ ν Schumpeter ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟40, φηαλ θαη φξηζε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο σο «ηνλ ζεκειηψδε 

άμνλα φπνπ σζεί θαη δηαηεξεί ηε κεραλή ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε θίλεζε απφ ηα λέα 

θαηαλαισηηθά αγαζά, ηηο λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο, ηηο λέεο αγνξέο 

έσο ηηο λέεο κνξθέο ηεο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο φπνπ ε θαπηηαιηζηηθή επηρείξεζε 

δεκηνπξγεί» (παήο, 2007).  

Ο Kotler (1991) ππνγξακκίδεη φηη ε θαηλνηνκία σο φξνο αλαθέξεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε αγαζφ, ππεξεζία ή ηδέα πνπ θάπνηνο ηελ αληηιακβάλεηαη σο λέα. Καηά 

ηνλ Drucker (1992), ε θαηλνηνκία νξίδεηαη σο αθνινχζσο: «ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν ησλ επηρεηξεκαηηψλ, δειαδή ηα κέζα, κε ηα νπνία αμηνπνηνχλ ηε 

κεηαξξχζκηζε ζαλ κηα επθαηξία γηα δηαθνξεηηθφ ηξφπν εξγαζίαο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε ή γηα κηα δηαθνξεηηθή εμππεξέηεζε» (παήο, 2007). Ο Thompson (2004) 

ηνλίδεη φηη ζηνλ ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν νη ηδέεο, ηα πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίαο απφ κφλα ηνπο δελ είλαη ηθαλά λα παξάγνπλ θέξδνο. Πέξα απφ ηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε 

βάζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ ε 

θαηλνηνκία λα είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία θαη λα είλαη απνδνηηθή. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο θάζε επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα: αλαγλσξίδνπλ φηη ε 

ζπγθέληξσζε κφλν ζε ζέκαηα πφξσλ θαη ππνδνκψλ δελ εληζρχεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, λα δέρνληαη φηη “βαζηθή εηαηξηθή εθπαίδεπζε”  είλαη αλεπαξθήο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο λα εθηηκνχλ φηη ε θαηλνηνκία 

ππάξρεη θαη ζηνπο αλζξψπνπο θαζψο θαη ζηα πξντφληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ε 

πξνζπάζεηα ηνπο ζα πξέπεη λα εληνπίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ αλζξψπσλ κε ηηο 

κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο, ηα πην θαηάιιεια θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξέο, θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ, αθνινχζσο ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζνρή 

ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ δηεξγαζηψλ θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηλνηνκίαο. 

Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κε βάζε ηα πξναλαθεξζέληα φηη είλαη 

θάηη κεγαιχηεξν σο έλλνηα απφ έλα ζχλνιν λέσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. Δίλαη ε δπλακηθή ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ αλνίγεη λέεο 
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αγνξέο θαη δεκηνπξγεί λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο πξψηνο νξηζκφο 

πνπ εδφζε απφ ηνλ  Schumpeter κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο γεληθφο νξηζκφο γηα ηελ 

θαηλνηνκία, ελψ ηα πξντφληα, νη ππεξεζίεο, νη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο 

νξγαλσζηαθέο αιιαγέο απνηεινχλ «ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θαηλνηνκίαο», πνπ ζπρλά 

ζπλαληάκε ζε κηα αηνκηθή επηρείξεζε. Απηή ε δηάθξηζε είλαη ζεκαληηθή φηαλ 

αλαιχνπκε κηα θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Έλα πνιπδηάζηαην κνληέιν ηεο 

θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη: (α) θαηλνηνκία ζε πξντφληα & δηαδηθαζίεο, (β) επαπμεηηθή 

- ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία θαη (γ) δηνηθεηηθέο - ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Μηα 

Καηλνηφκα Γξάζε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη ξηδνζπαζηηθή, ή ζηαδηαθή (αλάινγα 

πάληα κε ηηο αιιαγέο ζηηο δνκηθά πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο). 

 

Πεγέο  θαηλνηνκίαο 

χκθσλα κε ηνλ Drucker (1994), ε θαηλνηνκία είλαη «κηα νξγαλσκέλε, 

ζπζηεκαηηθή θαη ελδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο πνπ 

εμαζθαιίδεη έλα ινγηθφ θαη επαλαιακβαλφκελν κνλνπάηη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ηδεψλ 

ζε θαηλνηνκία». Ο Drucker αλαγλσξίδεη επηά πηζαλέο πεγέο ηδεψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαηλνηνκίαο, ηέζζεξηο εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο 

νξγαληζκνχ ή ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ θαη απνηεινχλ εζσηεξηθά ζεκάδηα 

αιιαγήο, ελψ νη ππφινηπεο ηξεηο πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ. Οη πεγέο ηδεψλ θαηλνηνκίαο ζχκθσλα κε ηνλ  Drucker (1994) είλαη 

νη αθφινπζεο: 

Δζσηεξηθό πεξηβάιινλ: Απξφζκελεο επηηπρίεο ή απνηπρίεο ζηε ιεηηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αληίιεςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηελ ηδεαηή ηεο κνξθή, αλάγθεο γηα δηαδηθαζίεο (process 

needs), αιιαγέο ζην ηνκέα δξάζεο ή θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ 

Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ: Γεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη δεκνγξαθηθή εμέιημε, λέα 

γλψζε, επηζηεκνληθή ή κε, κεηαβνιή απφςεσλ, λννηξνπηψλ θαη ζηάζεσλ 

πρλά δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαηλνηνκία αξρίδεη κε ηε γέλλεζε κηαο ηδέαο πνπ 

αμηνπνηεί κηα επθαηξία, ή αλαδχεηαη κέζα απφ ηε ζηελή ζρέζε πνπ έρνπλ νη επθαηξίεο 

κε ηα πξνβιήκαηα, ζην πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ. ηαλ έλα πξφβιεκα 

παξνπζηαζηεί, ηα θαηλνηφκα άηνκα βιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε σο κηα επθαηξία γηα 

βειηίσζε. Αθνινχζσο ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο επθαηξίαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ αλάδπζε λέσλ πξνβιεκάησλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο επθαηξίεο πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ απφ θαηλνηφκα θαη δεκηνπξγηθά 
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άηνκα ψζηε λα θηάζνπλ ζε λέεο ιχζεηο. Έηζη παξαηεξείηαη έλαο ζπλερήο θχθινο 

αηηίαο - αηηηαηνχ κεηαμχ πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ, σο κηα δηαξθήο πεγή 

εξεζηζκάησλ γηα θαηλνηνκία (innovation cycle) (Drucker, 1985; Robins, 1996). 

Ο ξπζκφο αλίρλεπζεο επθαηξηψλ γηα θαηλνηνκία ζε αηνκηθφ ή νξγαλσηηθφ 

επίπεδν εμαξηάηαη απφ ηελ απνδνηηθή πξφζιεςε, αληαιιαγή, δηάρπζε θαη ρξήζε ηεο 

γλψζεο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

επηδηψθεηαη. Αλ έλαο νξγαληζκφο ζθνπεχεη λα θαηλνηνκήζεη ηερλνινγηθά, ηφηε ε 

παξαθνινχζεζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο είλαη έλα απαξαίηεην ζχζηεκα αλίρλεπζεο επθαηξηψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (Hippel, 1988; Wyk, 1996).  

Οη Cohen θαη Levinthal (1990) πεξηέγξαςαλ σο «απνξξνθεηηθή 

δπλακηθφηεηα» (absorptive capacity) ηελ ηθαλφηεηά ελφο νξγαληζκνχ, λα αλαγλσξίδεη 

ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα λέσλ πιεξνθνξηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, 

λα ηηο αθνκνηψλεη θαη λα ηηο εθαξκφδεη κε επηηπρία ζηελ πξάμε ζε θάζε ηνκέα. Απηή 

ε ηθαλφηεηα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ην δπλακηθφ θαηλνηνκίαο (innovation potential) 

ελφο νξγαληζκνχ.  

Δμίζνπ ζεκαληηθά θαζνξηζηηθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί ε ζεκαζία ηεο 

αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην εζσηεξηθφ νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηεο 

επηθνηλσληαθήο δπλαηφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ ζηελ πξφθιεζε θαηλνηνκίαο. Ζ 

δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ επθαηξηψλ θαη δεκηνπξγηθήο ιχζεο ζε πξνβιήκαηα, κέζα απφ 

ηε δηαρείξηζε γλψζεο κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ έρεη 

αλαγλσξηζηεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο (Quinn et. al., 1992; Proctor, 1991). O 

Rothwell (1992), ζεκεηψλεη φηη ε θαηλνηνκία εμειίζζεηαη πιένλ κε ηαρχηεξνπο 

ξπζκνχο, εμαηηίαο ηεο επίηαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο επξχηεξεο θαη πην εληαηηθήο 

αληαιιαγήο ηδεψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ηα άηνκα θαη νη νξγαληζκνί πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ θαηλνηνκία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα απνδνηηθή επεμεξγαζία 

κεγαιχηεξσλ φγθσλ πιεξνθνξηψλ θαη γηα πην γξήγνξνπο ξπζκνχο αθνκνίσζεο ηεο 

γλψζεο.  
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ρήκα 1: Ο θχθινο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ Drucker (1985) θαη Robins (1996) 

 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ηερληθέο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη νη εμήο: (α) ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ 

(brainstorming), (β) ε πιάγηα ζθέςε (lateral thinking), (γ) ε ρξήζε νκάδσλ εζηίαζεο 

πειαηψλ (customers focus groups), (δ) ε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ (quality 

function deployment) θαη (ε) ε ρξήζε ηερληθψλ πξφβιεςεο κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ 

(ηερληθή ησλ Γειθψλ - Delphi technique). 

Ωζηφζν αθφκε θαη ε ρξήζε απηψλ ησλ  κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, δελ απνδίδεη 

πάληα ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ 

εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθά άηνκα πνπ ζπρλά αςεθνχλ ηηο επίζεκεο πξνβιέςεηο γηα 

θαηλνηνκίεο πνπ αμηνινγνχληαη σο κε εθαξκνζηέεο ζηελ πξάμε. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ είλαη  ηα επηηπρεκέλα εκπνξηθά πξντφληα Walkman ηεο Sony 

θαη ηα απηνθφιιεηα ραξηάθηα ζεκεηψζεσλ Post – It ηεο 3M, ηα νπνία αληηκεηψπηζαλ 

αθφκε θαη ηελ εηξσλεία ηνπ επίζεκνπ κάξθεηηλγθ, κέρξη λα θαζηεξσζνχλ (Tang, 

1998). 

Ζ δεκηνπξγηθή ζχλζεζε ηδεψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο δελ είλαη έλα 

αλεμάξηεην θαη ηπραίν γεγνλφο, αθνχ ν Gruber (1995) ππνζηήξημε φηη ε εζσηεξηθή 
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δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ λνπ ιακβάλεη ρψξα κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνζθφπεζεο 

ηνπ αλζξψπνπ. Ζ εξγαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ επηδίσμε ελφο ζθνπνχ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο θαηλνηνκίαο ζεκαίλεη ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, 

πεηξακαηηζκνχο, κεηξήζεηο, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη έιεγρν ηεο νξζφηεηαο απηψλ, 

δειαδή κηα θαιά νξγαλσκέλε θαη ζρεδηαζκέλε επηζηεκνληθή κειέηε πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα δηαξθή πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ, θαζψο 

θαη απαληήζεσλ θαη ιχζεσλ ζε απηέο, δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα θαη ηελ 

θχξηα δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ηνλ Amabile (1988), ε 

γλψζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε παξαθίλεζε σο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα, επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο. 

Αληίζεηα έρεη δνζεί ιηγφηεξε πξνζνρή ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο γχξσ απφ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ, κνινλφηη ε 

αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ επθαηξηψλ γηα δξάζε πξνεγείηαη, ρξνληθά, 

ησλ πξνζπαζεηψλ επίιπζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο αληίζηνηρα.  

  

Καηλνηνκία - ηύπνη ( innovation types)    

Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα δηαθξηζεί αξρηθά ζε ηξεηο θαηεγνξίεο φπσο 

επεζήκαλε ν  Marquis (1969): ξηδνζπαζηηθή, πξννδεπηηθή θαη ζπζηεκαηηθή, σζηφζν 

βάζεη ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο ε θαηλνηνκία δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο 

(Eris & Saatcioglu, 2006): (α) Ρηδηθή θαηλνηνκία (Καηαζηξέθεη γλψζε ζπζηαηηθψλ 

θαη γλψζε ζχλδεζεο), (β) Αξζξσηή θαηλνηνκία (Καηαζηξέθεη γλψζε ζπζηαηηθψλ 

αιιά δηαηεξεί ηε γλψζε ζχλδεζεο), (γ) Αξρηηεθηνληθή θαηλνηνκία (Γηαηεξεί γλψζε 

ζπζηαηηθψλ αιιά θαηαζηξέθεη ηε γλψζε ζχλδεζεο), (δ) Βειηησηηθή θαηλνηνκία 

(Γηαηεξεί γλψζε ζπζηαηηθψλ θαη γλψζε ζχλδεζεο) 

  Με έλαλ ηξφπν παξφκνην, ν Abernathy θαη Clark (1985) επηρεηξεκαηνινγνχλ  

φηη ε αξρηθή θαηλνηνκία πνπ είλαη ζπγρξφλσο θαη ε πην ξηδνζπαζηηθή κηαο 

επηρείξεζεο, απνηειεί ην επηθξαηέζηεξν κνληέιν ιεηηνπξγίαο, ηφζν γηα βηνκεραληθή 

φζν θαη γηα θαηαλαισηηθή ρξήζε, ην νπνίν νη αληαγσληζηέο ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ζεκαληηθά. Μηα ηέηνηα επέθηαζε πεξηιακβάλεη 

ζπλήζσο λέεο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη γλψζε. Ζ αλάιπζε ηνπο νδήγεζε ζηνπο 

αθφινπζνπο ηχπνπο θαηλνηνκίαο (παήο, 2007): (α) Αξρηηεθηνληθφο ηχπνο 

θαηλνηνκίαο, φπνπ ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο δηαηαξάζζνπλ ηηο ππάξρνπζεο αγνξέο θαη 

κεξηθέο θνξέο δεκηνπξγνχλ ηειείσο λέεο αγνξέο, (β) Ρπζκηθφο ηχπνο θαηλνηνκίαο, 

φπνπ λέεο ηδέεο επηθέξνπλ επηηπρείο βειηηψζεηο ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ θαη ζρέζεσλ 



 20 

ζε ππάξρνπζεο αγνξέο, (γ) Καηάιιεινο ηχπνο θαηλνηνκίαο, φπνπ λέεο ηδέεο φπνπ 

εληζρχνπλ ηηο ηθαλφηεηεο αιιά δηαηαξάζζνπλ ηηο ζρέζεηο ζε κία ππάξρνπζα αγνξά,  

(δ) Δπαλαζηαηηθφο ηχπνο θαηλνηνκίαο, φπνπ νη λέεο ηδέεο δηαηαξάζζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο αιιά δελ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο ζε κία ππάξρνπζα αγνξά.    

Ζ θαηλνηνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλψηεξε πνηφηεηα θαη ηελ πςειή 

αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ απνηεινχλ ηα απνιχησο απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο (αληαγσληζηηθή), φπσο έρεη 

ελδειερψο θαη κε ζαθήλεηα αλαιπζεί απφ ηνλ Porter. Ζ θαηλνηνκία ζηα πξντφληα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηαθνξνπνίεζε θαζψο αλαπηχζζνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα, βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα, ε δηαζεζηκφηεηα ή θαη ην ελαιιαθηηθφ θφζηνο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θαηλνηνκία πξντφληνο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη 

ζηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κέζα απφ λέεο ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ 

απινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ δηάζεζεο θαη ηε κείσζε ησλ α‟ πιψλ (Παπαδάθεο 2007).  

Ζ εθαξκνγή κίαο ζηξαηεγηθήο λένπ πξντφληνο κέζσ θαηλνηνκίαο πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε ελφο “ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ” κέζα ζηελ επηρείξεζε, 

πξνθεηκέλνπ απηή λα επηηχρεη ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηελ θεξδνθνξία 

ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνλ ηψκθν (2004) έλα ηέηνην ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη 

ηα θάησζη ζηνηρεία: (α) ε επηρείξεζε λα είλαη αλνηρηή ζηελ θαηλνηνκία, (β) ην 

πεξηβάιινλ λα είλαη επλντθφ γηα θαηλνηνκηθά πξντφληα, (γ) χπαξμε κεζφδνπ 

“θηιηξαξίζκαηνο” λέσλ ηδεψλ, (δ) δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έξγσλ αλάπηπμεο λέσλ 

πξντφλησλ θαη ε) επηρεηξεζηαθέο θηινδνμίεο γηα λέα πξντφληα. 

πλερίδνληαο ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, φηαλ ε δηνίθεζε κίαο επηρείξεζεο ή 

ελφο νξγαληζκνχ πξνθξίλεη δηάθνξεο πξνηάζεηο ελζσκάησζεο θαηλνηνκίαο ζηηο 

πξνδηαγξαθέο είηε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, είηε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη παξαγσγή ηνπο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηεξάξρεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

δαπάλεο ηεο θαηλνηνκίαο. Γεγνλφο είλαη φηη ε ιήςε κίαο απφθαζεο γηα πηνζέηεζε 

κίαο θαηλνηνκίαο αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε εθηηκήζεηο γηα ηε 

κειινληηθή δήηεζε, ηνλ αλακελφκελν θχθιν ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπο, ηα επηηφθηα 

πνπ ζα ηζρχζνπλ θ.η.ι. (Γεξβηηζηψηεο, 2005). 
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Μέηξεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ηε βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη νη πην θάησ θαηεγνξίεο δεηθηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο: 

 

Γείθηεο εηζαγσγήο (input): Μεηξνχλ θπξίσο ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο. Απηέο νη εηζαγσγέο πεξηιακβάλνπλ πφξνπο φπσο 

είλαη ην δηαλνεηηθφ, ην αλζξψπηλν θαη ην ηερλνινγηθφ θεθάιαην (Hagedoorn & 

Cloodt, 2003). 

  

Γείθηεο δηαδηθαζίαο (process): Απεηθνλίδνπλ ηα νξγαλσηηθά ζπζηήκαηα θαη 

ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο. Δπίζεο ελζσκαηψλνπλ ην ζρέδην 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο κηαο επηρείξεζεο θαη ηεο θαηλνηνκηθφηεηάο ηνπ 

(Hagedoorn & Cloodt, 2003, Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο, 2010).  

 

Γείθηεο απνηειέζκαηνο (output): Οη δείθηεο απνηειέζκαηνο πξνζδηνξίδνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαην-

πνηεκέλε, βξαρππξφζεζκε επηηπρία ηεο θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο. Οη δείθηεο 

απηήο ηεο νκάδαο κεηξνχλ ηνπο αξηζκνχο θαη ηνπο ξπζκνχο δηπισκάησλ επξεζη-

ηερλίαο, ηηο αλαθνξέο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ηνλ αξηζκφ λέσλ πξντφλησλ, ην 

πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ κε ηηο θαηλνηνκίεο θαη άιια. Δπίζεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνηεκέλε, βξαρππξφζεζκε επηηπρία ηεο θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο, π.ρ. 

πεξηζψξηα θέξδνπο ή κεξίδηα αγνξάο ηεο εηαηξείαο κεζνπξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα θ.ά. (Hagedoorn & Cloodt, 2003, Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο, 

2010). 

ην ζπζηεκαηηθφ κνληέιν ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο πνπ αθνινπζεί (Eris & 

Saatcioglu, 2006) παξαηίζεληαη δηαγξακκαηηθά ην δηάγξακκα ξνήο ησλ εηζεξρφκελσλ 

πφξσλ, φπσο απηνί επεμεξγάδνληαη κέζσ ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ απνηειέζκαηνο θαηλνηνκίαο. 
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ρήκα 2: πζηεκαηηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο ησλ Eris & Saatcioglu (2006)
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Καηλνηνκία θαη ζηξαηεγηθή 

 

Ση είλαη ε ηξαηεγηθή; 

Σηξαηεγηθή (ε αξρή): Απφ ηελ αξραηφηεηα ν φξνο ηξαηεγηθή είρε 

πξσηεχνπζα ζεκαζία θαζψο πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε ζηξαηεγφο, απηή δε αλαιχεηαη 

ζηηο ιέμεηο «ηξαηφο» θαη «Άγσ» δειαδή νδεγψ, νπφηε ζηξαηεγφο ήηαλ απηφο πνπ 

νδεγνχζε ην ζηξαηφ ζηε κάρε. Δηδηθφηεξα, ε ζηξαηεγηθή ππνδήισλε ηελ επηζηήκε ή 

ηελ ηέρλε ηεο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο θαη ηελ απαξαίηεηε ζρεδίαζε γηα ηε βέιηηζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ έκςπρσλ θαη άςπρσλ πφξσλ (δειαδή ζηξαηησηψλ θαη πνιεκηθνχ 

πιηθνχ) πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ. Σν αμίσκα ηνπ ζηξαηεγνχ 

ζεζπίζηεθε απφ ηνλ Κιεηζζέλε ζηελ Αζήλα φπνπ νξίζζεθαλ δέθα ζηξαηεγνί ζε 

αληηζηνηρία κε ηηο δέθα θπιέο ηεο Αζήλαο (Παπαδάθεο, 2002).  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξά ηελ παηξφηεηα ηεο ιέμεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε  φηη έλαο απφ ηνπο πην δηάζεκνπο ζηξαηεγνχο ηεο ηζηνξίαο 

ήηαλ ν  Sun Tzu ν νπνίνο ζεσξείηαη σο δηάλνηα ηεο πνιεκηθήο ζηξαηεγηθήο, θαη νη 

βαζηθέο αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ αλαιχνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηε ζχγρξνλε 

επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα κε αξθεηά κεγάιε επηηπρία (Παπαδάθεο, 2002). 

 Μία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

δχν άμνλεο: ηελ ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή (current strategy), ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε 

νξαηνχο, απηνχο θαη άκεζνπο ζηφρνπο θαη ηε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε 

(strategic planning), ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε επξχηεξνπο ζηφρνπο, κε-

πξνζδηνξηζκέλνπο κε αθξίβεηα, βαζηδφκελνπο ζην ζηξαηεγηθφ φξακα (strategic 

vision), ηππηθά κεγάινπ βάζνπο ρξφλνπ. Ζ ζηξαηεγηθή, σο ζρέδην δξάζεο πνπ 

απνηειεί ζπλεηδεηή θαη εζειεκέλε ελέξγεηα δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζην πνιεκηθφ 

πεδίν αιιά θαη ζε δηάθνξεο άιιεο πεξηπηψζεηο (πνιηηηθή, νηθνλνκία, εκπφξην, 

παηρλίδηα, ηερλνινγία, θηι) θαη γη‟ απηφ ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη γηα λα 

δειψζεη: Σν ζρέδην δξάζεο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ (θπξίσο ζε κέζν – 

καθξνπξφζεζκν πιαίζην. 

χκθσλα κε ηνλ Chandler ε ζηξαηεγηθή “νξίδεηαη σο ν θαζνξηζκφο ησλ 

βαζηθψλ καθξνρξφλησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ κηαο επηρείξεζεο, θαη ε πηνζέηεζε κηαο 

ζεηξάο πξάμεσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ”  (Grant, 2010; Παπαδάθεο, 2002 ζει. 29). 

Ο Ansoff (1985) νξίδεη φηη ε ζηξαηεγηθή είλαη “κηα θνηλή γξακκή κεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ ή αγνξψλ ηνπ, πνπ 
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θαζνξίδνπλ ηε βαζηθή θχζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ, ηψξα θαη ζην 

κέιινλ” (Παπαδάθεο, 2002 ζει. 28). 

Έλαο αθφκα πνιχ ζχγρξνλνο θαη δηαδεδνκέλνο νξηζκφο είλαη φηη «ηξαηεγηθή  

είλαη ε θαηεχζπλζε (direction)  θαη  ην εχξνο θαη είδνο δξαζηεξηνηήησλ (scope) κηαο 

επηρείξεζεο καθξνπξφζεζκα, ε νπνία εμαζθαιίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα 

ηελ επηρείξεζε, κέζσ ηεο δηάηαμεο ησλ πφξσλ ηεο κέζα ζε έλα κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ, κε ζηφρν λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ αγνξψλ θαη λα  ηθαλνπνηήζεη 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ βαζηθψλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ» (Johnson, Scholes & 

Whittington, 2008; Παπαδάθεο, 2002). 

Ο Porter δηάζεκνο θαζεγεηήο ηνπ Harvard University ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν 

«What is strategy? (1996) » έρεη ηελ άπνςε φηη ε ζηξαηεγηθή θαηά θχξην ιφγν είλαη ε 

ηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ νξγαληζκνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Άξα 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζηξαηεγηθή καο νδεγεί πξνο ζηελ επηηπρία νη 

βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε απηφ είλαη νη αθφινπζνη: Ζ ζηξαηεγηθή (α) ζέηεη 

θαηεπζχλζεηο, (β) βνεζά  ζηε ιήςε νκνηφκνξθσλ απνθάζεσλ, (γ) νκαδνπνηεί ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, (δ) κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα (ε) 

κπνξεί λα πξνζδψζεη δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Με ηελ παξαδνρή 

απηή σο νιφηεηα, γηα ηελ δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθνχ, ζηξαηεγηθνχ  ζρεδίνπ ζα 

αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα κειέηε (Grand, 2010). 

 

ηξαηεγηθή: πκβαηηθή & Πνιύηηκωλ θαηλνηνκηώλ 

Οη Kim & Mauborgne (1997) πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ηη είλαη απηφ πνπ 

νδεγεί θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζηε δηαηήξεζε πςεινχ βαζκνχ αχμεζεο ησλ εζφδσλ θαη 

ησλ θεξδψλ ηνπο, κειέηεζαλ γηα 5 ρξφληα 30 επηρεηξήζεηο απφ δηάθνξα κέξε ηνπ 

θφζκνπ. Απηφ πνπ θάλεθε κέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο ήηαλ φηη νη κάλαηδεξ ησλ 

ιηγφηεξν επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζνχζαλ ηε πκβαηηθή ηξαηεγηθή 

Λνγηθή ελψ νη κάλαηδεξ ησλ εηαηξεηψλ κε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο αθνινπζνχζαλ 

απηφ πνπ ν Kim θαη ν Mauborgne νλφκαζαλ Λνγηθή ησλ Πνιχηηκσλ Καηλνηνκηψλ. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ εζηηάδνληαη ζε πέληε 

ζέκαηα: (α) ηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ, (β) ηελ άπνςε γηα ην 

πνχ πξέπεη λα εζηηάζεη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, (γ) ηελ πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πειαηνινγίνπ, (δ) ηελ 

ζεκαληηθφηεηα πνπ έρνπλ γηα ηε δξάζε ηεο επηρείξεζεο ηα ήδε ππάξρνληα 
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πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη ηέινο (ε) ην εχξνο θαη ε ηαπηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΑΓΟΡΑ Γεδνκέλε Σίπνηα δεδνκέλν 

ΚΟΠΟ Νίθε απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο Αχμεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο 

ΠΔΛΑΣΔ Σκεκαηνπνίεζε 
Πξνζήισζε ζηα ζηνηρεία πνπ νη 

πειάηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξα 

ΠΑΓΗΑ Μέζα δηαπξαγκάηεπζεο ια απφ κεδεληθή βάζε 

ΠΡΟΨΟΝ Παξαδνζηαθφ Ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

 

Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο ζπκβαηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ (Kim & Mauborgne (1997) 

 

Οη ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηελ 

ηζρχνπζα ζηξαηεγηθή σο δεδνκέλεο, ζε αληίζεζε κε ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πνπ 

θάλνπλ πνιχηηκεο θαηλνηνκίεο. Οη ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζδηνξίδνπλ σο 

θπξίαξρν ζθνπφ ηνπο ηε λίθε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Αληίζεηα νη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο σο πξφηππν ζχγθξηζεο θαη ζεσξνχλ ηελ αχμεζε ηεο αμίαο 

ηεο επηρείξεζεο σο ην κέζν γηα ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ αγνξά. 

Οη ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ 

ηελ πειαηεία ηνπο κέζα απφ ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο θαη ηελ πξνζήισζε  ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πην εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ ινγηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ θάλνπλ πνιχηηκεο θαηλνηνκίεο είλαη δηαθνξεηηθή, ζηφρνο ηνπο είλαη 

ε κάδα ησλ αγνξαζηψλ θαη κέζν γηα λα ην επηηχρνπλ είλαη ε πξνζήισζε ζηα ζηνηρεία 

πνπ νη πειάηεο ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξα. Γελ δηζηάδνπλ αθφκα θαη λα αθήζνπλ 

νηθηνζειψο κεξηθνχο απφ ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο λα θχγνπλ. Οη ζπκβαηηθέο 

επηρεηξήζεηο βιέπνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία σο κέζα δηαπξαγκάηεπζεο αιιά 

θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ. Σν εξψηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο είλαη ηη είλαη ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχλ λα  θάλνπλ κε βάζε ηα δεδνκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο δεδνκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

θάλνπλ πνιχηηκεο θαηλνηνκίεο φκσο πξνηηκνχλ λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα απφ 

κεδεληθή βάζε ζέηνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπο ην εξψηεκα: «Ση ζα θάλακε αλ μεθηλνχζακε 

απφ ηελ αξρή;». Οη ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ην είδνο ηνλ πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ θηλνχληαη κέζα ζηα παξαδνζηαθά φξηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ πνιχηηκεο θαηλνηνκίεο φκσο, πξνζδηνξίδνπλ σο θεληξηθφ 
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ζηνηρείν ηεο ζθέςεο ηνπο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, αδηαθνξψληαο 

γηα ην αλ απηφ νδεγεί ηελ επηρείξεζε πέξα απφ ηα παξαδνζηαθά φξηα ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. 

 

 

ηξαηεγηθή: Αλάπηπμε γλώζεο γηα θαηλνηνκία  

Ζ κάζεζε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ πξνζδηνξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα εθείλε πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ ζηαζεξά θαη καθξνρξφληα λα ελζσκαηψλεη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη λέεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα αλπςψλεη ηελ γλψζε θαη λα βειηηψλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (Saban et al., 2000). Ο νξηζκφο απηφο πξνυπνζέηεη φηη 

ε κάζεζε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ είλαη κία ελεξγή δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ζπλερή 

αλαηξνθνδφηεζε θαη εληζρχεη ηελ επηρείξεζε ζηε δηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο λένπ 

πξντφληνο.   

Μηα επηρείξεζε πνπ καθξνρξφληα ζηνρεχεη ζηελ θαηλνηνκία πξέπεη λα βαζίδεη 

ηελ ζηάζε ηεο απέλαληη ζηελ κάζεζε ζηα αθφινπζα 10 βήκαηα: (α) απνζήθεπζε 

γλψζεο θαη φρη πξνθαηάιεςεο, (β) άλνηγκα ζε θαηλνχξγηεο – θαηλνηφκεο ηδέεο, (γ) 

βιέκκα ζηξακκέλν ζην κέιινλ, (δ) απνδνρή ησλ ιαζψλ ζαλ θνκκάηη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, (ε) ειεπζεξία  ζηνπο ππαιιήινπο λα απνηχρνπλ (ζη) απνθφκηζε 

γλψζεο απφ φια ηα ιάζε, (δ) πνηνηηθή θαη πνζνηηθή πιεξνθφξεζε, (ε) ππνινγηζκφο 

θαη αθξηβή κέηξεζε ηεο θάζε ελέξγεηαο, φρη κφλν ηνπ απνηειέζκαηνο (ζ)δελ 

ππάξρνπλ απζεληίεο, ηέιεηεο ιχζεηο θαη απφιπηεο απαληήζεηο θαη (η) εμεξεχλεζε ηνπ 

παξαδφμνπ φπσο θαη ηνπ πξνθαλνχο (Saban et al., 2000).   

 

 

Μέζνδνο αλάπηπμεο ηεο γλώζεο 

Ζ αλάπηπμε ηεο γλψζεο έρεη ηξία δηαδνρηθά βήκαηα (Saban et al., 2000): (α) 

εηζξνή ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ επηρείξεζε (β) δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε θαη (γ) ζπκθσλία κέζα ζηελ επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο 

πιεξνθνξίαο.  

Οη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο εζσηεξηθεχεηαη ε γλψζε ζε κία επηρείξεζε είλαη 

ηξεηο: (α) Ζ κνλνθπθιηθή κέζνδνο: ηαλ εληνπηζηεί έλα πξφβιεκα, π.ρ. ηα θέξδε 

είλαη θάησ απφ ηα αλακελφκελα γηα έλα λέν πξντφλ, ν κάλαηδεξ αλαιχεη ηα δεδνκέλα 

πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ηελ εμαιείςεη, 

θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο αλαπξνζαξκνγέο. Δίλαη ε πην απιή θαη παζεηηθή κέζνδνο, 
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θαζψο επηθεληξψλεηαη ζηα άκεζα θαη επείγνληα πξνβιήκαηα θαη έηζη πεξηνξίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο κφλν ζηα 

ρεηξνπηαζηά ζέκαηα. Tν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο σζηφζν είλαη φηη, 

ελψ επηηξέπεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ην γεγνλφο φηη θηιηξάξεη ηηο πιεξνθνξίεο βάζεη 

ησλ παξνπζψλ λνξκψλ, δελ ζπκβάιεη ζηελ νινθιεξσηηθή θαη μεθάζαξε απνθάιπςε 

ησλ πξνβιεκάησλ, (β) Ζ πνιπθπθιηθή κέζνδνο: Ζ επηρείξεζε εξεπλά ηε γεληθφηεξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δνκψλ, ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο θαη πξνηείλεη ξηδηθέο 

αιιαγέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηεο. Ζ επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη απηή ηε 

κέζνδν δελ πεξηκέλεη λα πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα ή θάπνηα δπζαξκνλία 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο δνκέο ηεο θαη λα ζθεθηεί πηζαλέο βειηηψζεηο. Ζ 

κέζνδνο απηή φπσο θαη ε κνλνθπθιηθή κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεζκνζεηεκέλα 

ζπζηήκαηα γλψζεο ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα ζπκπεξηθνξά, έρνπλ 

βξαρπρξφλην πξνζαλαηνιηζκφ θαη πεξηνξίδνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε, (γ) Ζ ζπλερήο 

πξνψζεζε ηεο γλψζεο: Ζ κέζνδνο απηή ζέηεη ζε θεληξηθή ζέζε ηελ ίδηα ηελ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη παξάιιεια ελζαξξχλεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ελεξγεηηθή, 

απαηηεί ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε θαη έρεη καθξνρξφλην πξνζαλαηνιηζκφ. Δλζαξξχλεη 

ηνπο ππαιιήινπο λα αλαθαιχςνπλ ηη ήηαλ απηφ πνπ ζην παξειζφλ δηεπθφιπλε ή 

παξεκπφδηζε ηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο, λα αλαθαιχςνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο κάζεζεο θαη λα θξίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Οη πηζαλέο απνηπρίεο 

είλαη απφιπηα αλεθηέο απφ ηελ δηνίθεζε, γηαηί αληηκεησπίδνληαη σο κία πηζαλή πεγή 

γλψζεο. Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο ηα νπνία έιαβαλ ρψξα ζε πάλσ απφ 212 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο (Saban et al., 2000) θαηέδεημαλ πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

πηνζεηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ζπλερνχο πξνψζεζεο ηεο γλψζεο είραλ κεγαιχηεξε 

εκπεηξία θαη γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο πθηζηάκελνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο 

γηα έλα λέν πξντφλ. Απηέο έρνπλ ζαθή ηάζε ζην λα ζέηνπλ ζαθέζηεξα απφ άιιεο ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο - επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη λα πηνζεηνχλ πην ηζνξξνπεκέλα 

κέηξα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λένπ πξντφληνο. ια 

απηά θαλεξψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο κάζεζεο σο κηαο αλαγθαίαο δηαδηθαζίαο κέζα ζε 

κία επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ζεκειηψλνληαο απηή σο ην 

θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ (Saban et al., 2000). 
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Η  ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηηο λέεο ηδέεο 

χκθσλα κε ηνλ Kotler (1991) σο κέξε ηεο ζηξαηεγηθήο κίαο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζηηο λέεο ηδέεο θαη ε νπνία πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία εκθαλίδνληαη νη θάησζη 

πέληε (5) παξάγνληεο: (1) πξνηξνπή ζηηο νκάδεο λα ππνβάινπλ ηδέεο, (2) απνζηνιή 

ησλ ηδεψλ (γξαπηψλ) ζε θαζνξηζκέλν – νπο   ππεχζπλν– νπο   γηα ηε ζπιινγή απηψλ.  

Ζ θάζε πξφηαζε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη: ηελ πεξηγξαθή ηεο ηδέαο, 

ηελ πεξηγξαθή ηεο αγνξάο ζηφρνπ, ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο αγνξάο, ηελ εθηίκεζε 

ηεο ηηκήο πξντφληνο, ηελ εθηίκεζε ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο αλάπηπμεο πξντφληνο, ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο, ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο πξντφληνο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ απνδνρήο απηνχ, (3) ζε 

εβδνκαδηαία βάζε κειέηε ησλ λέσλ ηδεψλ απφ ηελ επηηξνπή ηδεψλ, (4)Καηάηαμε ησλ 

ηδεψλ απφ ηελ επηηξνπή ηδεψλ ζε: α) απνξξηπηέεο, β) νξηαθέο θαη γ) ειπηδνθφξεο, (5) 

γηα ηηο ειπηδνθφξεο ηδέεο είλαη ζεκαληηθή ε ζχληνκε δηεξεχλεζε απφ έλα κέινο γηα 

θάζε ηδέα θαη ε ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο, κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο πιήξνπο εμέηαζεο 

θαη ειέγρνπ γηα ηηο θαιχηεξεο ηδέεο. 

 

ηξαηεγηθέο Καηλνηνκίαο:  Red Ocean & Blue Ocean 

Μία απφ ηηο ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη 

απηή ησλ “ Red Ocean -  Κφθθηλσλ Ωθεαλψλ”, ε νπνία ζαθψο αληηπαξαηίζεηαη κε 

απηή ησλ “ Blue Ocean - Γαιάδησλ Ωθεαλψλ” φπσο ζα δνχκε αθνινχζσο: 

Οη «Κόθθηλνη Χθεαλνί» είλαη νη γλσζηέο, ππάξρνπζεο αγνξέο. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο: (α) Δίλαη αγνξέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, 

(β)Τπάξρνπλ ζαθή φξηα ηεο αγνξάο, ηα νπνία είλαη γλσζηά θαη απνδεθηά απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζε απηέο, (γ) Οη επηρεηξήζεηο είλαη 

αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη νη θαλφλεο αληαγσληζκνχ είλαη γεληθά γλσζηνί. (δ) 

θνπφο ηνπο είλαη ε θαηάιεςε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ κεξηδίνπ αγνξάο, (ε) Ο 

αληαγσληζκφο πνιιέο θνξέο είλαη ηφζν έληνλνο πνπ ν “σθεαλφο καηψλεη” απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ “αιιεινεμνληψλνληαη”. Δμ‟ απηνχ θαη ν κεηαθνξηθφο 

πξνζδηνξηζκφο «Κφθθηλνο Ωθεαλφο», (ζη) φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά, ηφζν κεηψλνληαη ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο θαη αλάπηπμεο, (δ) ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο είλαη ζπλεζηζκέλα ή 

απεπζχλνληαη ζε niche αγνξέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληαγσληζηηθή κία επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ 

“θφθθηλν σθεαλφ” ζα πξέπεη λα (Ηζηνζειίδα «Blue Ocean» 2011): (α) λα ληθήζεη ηνλ 
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αληαγσληζκφ, (β) λα εζηηάζεη ζε ππάξρνληεο πειάηεο, (γ) λα αμηνπνηήζεη  ηελ 

πθηζηάκελε δήηεζε, (δ) λα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε αμία γηα ηνπο πειάηεο ηεο κε 

πςειφηεξν θφζηνο ή λα δεκηνπξγήζεη εχινγε αμία κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη (ε) λα 

επζπγξακκίζεη φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ 

ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ή ηνπ ρακεινχ θφζηνπο. 

Οη πην δεκνθηιείο θαη επξέσο δηαδεδνκέλεο εηαηξηθέο - επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα αγνξέο “θφθθηλσλ σθεαλψλ” είλαη απηέο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα επηηχρνπλ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ, ησλ θεθαιαίσλ, ησλ θεξδψλ ή 

θάπνην ζπλδπαζκφ απηψλ. Ζ ινγηθή πνπ δηέπεη ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο είλαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δπλακηθφ θαη κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη πξέπεη 

λα αλαπηπρζνχλ γηα λα επηβηψζνπλ. Τπάξρνπλ νη αθφινπζεο θχξηεο θαηεγνξίεο 

ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο (Ηζηνζειίδα «Blue Ocean» 2011): α) θάζεηε νινθιήξσζε, 

(β) νξηδφληηα νινθιήξσζε, (γ) δηαζπνξά / δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία 

εμεηδηθεχεηαη ζε ζπζρεηηζκέλε θαη αζπζρέηηζηε, (δ) ζπγθέληξσζε - δηείζδπζε αγνξάο 

(ε) αλάπηπμε αγνξάο θαη ζη) αλάπηπμε πξντφλησλ.                            

Οη «Γαιάδηνη Χθεαλνί» έρνπλ σο βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο άγλσζηεο αγνξέο, 

νη νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζην παξφλ θαη δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο κέζα ζε απηέο. Σα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο (Harvard Business Review, 2004) : (α) ε 

δήηεζε ζε αγνξέο «γαιάδησλ σθεαλψλ» δεκηνπξγείηαη παξά ηθαλνπνηείηαη, (β) 

ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη θέξδνπο, (γ) δελ ππάξρνπλ θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ, θαζψο ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έρεη αθφκα 

μεθηλήζεη, (δ) νη γαιάδηνη σθεαλνί δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε πξνζθνξά είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηε δήηεζε. 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη δεκηνπξγίαο γαιάδησλ σθεαλψλ. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηειείσο θαηλνχξηεο αγνξέο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην eBay ήηαλ ε πξψηε επηρείξεζε online δεκνπξαζηψλ 

(πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ). Ωζηφζν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έλαο γαιάδηνο 

σθεαλφο δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ή επέθηαζε ησλ νξίσλ ηεο 

αγνξάο ελφο θφθθηλνπ σθεαλνχ. Γηα παξάδεηγκα ε Καλαδηθή επηρείξεζε Cirque 

ζπλδχαζε ην ζέακα ηνπ ηζίξθν κε ην ζέαηξν θαη δεκηνχξγεζε κία λέα επηθεξδή αγνξά 

απφ ηνλ θφθθηλν σθεαλφ ηεο βηνκεραλία ηζίξθν. Αλ θαη ν φξνο είλαη ζρεηηθά λένο, νη 

γαιάδηνη σθεαλνί ππήξραλ πάληα. Γηα παξάδεηγκα πξηλ απφ 100 ρξφληα 

δεκηνπξγήζεθαλ αγνξέο, φπσο ε κνπζηθή βηνκεραλία, ε αγνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, ζηηο νπνίεο ζήκεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιπεζληθέο 



 30 

επηρεηξήζεηο “θνινζζνί”. Αθξνγσληαίνο ιίζνο ησλ γαιάδησλ σθεαλψλ είλαη ε 

θαηλνηνκία. Έλαο γαιάδηνο σθεαλφο δεκηνπξγείηαη φηαλ κία επηρείξεζε πεηπραίλεη 

κία θαηλνηνκία πνπ δεκηνπξγεί αμία ηφζν γηα ηνλ αγνξαζηή, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε. Ζ θαηλνηνκία (ζην πξντφλ, ηελ ππεξεζία ή ηε δηάζεζε) πξέπεη λα 

δεκηνπξγεί αμία γηα ηελ αγνξά, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ή αθαηξεί εληειψο 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ πξνζζέηνπλ ηδηαίηεξε αμία. 

Ωζηφζν αξθεηνί είλαη απηνί πνπ επηθξίλνπλ ηζρπξίδφκελνη φηη ε ζηξαηεγηθή 

ηνπ γαιάδηνπ σθεαλνχ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κία εμαηξεηηθά πεηπρεκέλε 

κεηαθνξά, ε νπνία πεξηθιείεη έλλνηεο γλσζηέο ζηνλ ρψξν ηεο δηνίθεζεο, φπσο είλαη 

θαηλνηνκία, ηα αληαγσληζηηθά ζηνηρεία, νη κε-πειάηεο, ε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ 

πειαηψλ θ.η.ι. Βαζηθή δηαθνξά κε ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο ζηξαηεγηθήο επίηεπμεο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη φηη βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ “γαιάδηνπ σθεαλνχ” 

κία επηρείξεζε ζα πξέπεη λα επηηχρεη εγεζία θφζηνπο θαη δηαθνξνπνίεζε, θάηη πνπ 

αληηβαίλεη ζηηο παξαδνζηαθέο ζεσξίεο ηνπ Porter, ν νπνίνο ηηο δηαρσξίδεη ζαθψο. 

 

 

Blue Oceanο &  Porter  

πκθσλά κε ηνλ Michael Porter πξνυπφζεζε επηηπρίαο κίαο επηρείξεζεο είλαη 

λα πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε θάπνηα απφ ηηο γεληθέο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

λα ηελ αθνινπζήζεη κε ζπλέπεηα (Β. Παπαδάθεο, 2007). Καηά ηνλ Porter είλαη 

ζρεδφλ, αλέθηθηε ε επίηεπμε θαη εγεζίαο θφζηνπο θαη δηαθνξνπνίεζεο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο "ζρνιήο" ηνπ Porter δηαηείλνληαη φηη, ζπλήζσο, νη δχν απηέο 

ζηξαηεγηθέο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο, γηαηί απφ ηε κηα κεξηά ε ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ελψ απφ ηελ 

άιιε ε δηαθνξνπνίεζε, ζπλήζσο, ζπλεπάγεηαη κεγάιεο απμήζεηο ζην θφζηνο 

(εμαηηίαο κηθξψλ παξηίδσλ παξαγσγήο, πςειψλ δαπαλψλ κάξθεηηλγθ, έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, θ.ιπ.). Έηζη, κηα επηρείξεζε πνπ πηνζεηεί ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη 

πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηαπηφρξνλα ην θφζηνο ηεο, ζα θζάζεη θάπνηα ζηηγκή ζην 

ζεκείν, φπνπ κία επηπιένλ κείσζε θφζηνπο ζα ηελ νδεγήζεη ζε απψιεηα νξηζκέλσλ 

πεγψλ δηαθνξνπνίεζεο (Β. Παπαδάθεο, 2007). Σν ζεκείν απηφ θαζνξίδεη ηα φξηα 

ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ ηνπ Porter. Ωζηφζν, θάηη ηέηνην δελ είλαη 

απνιχησο βέβαην. ε πιείζηεο πεξηπηψζεηο, ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο 

πξνζθέξνπλ ηηο βάζεηο γηα νπζηαζηηθή κείσζε θφζηνπο, ελψ παξάιιεια βειηηψλνπλ 

ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Σα  ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα αθφινπζα (Β. 

Παπαδάθεο, 2007): ηα ζπζηήκαηα E.R.P., ηα επέιηθηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, ηα Just 

in time ζπζηήκαηα παξαγσγήο (ρσξίο ζεκαληηθά ή θαζφινπ απνζέκαηα), ν 
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αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (re - engineering) κεξηθψο ή νιηθψο, 

ε πξνηππνπνίεζε ησλ κεραληθψλ δηαδηθαζηψλ - κεξψλ, ε Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), νη δηαζχλδεζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ν πεξηνξηζκφο ηνπ βάζνπο 

ησλ  πξνζθεξφκελσλ πξντφληηθψλ θαηεγνξηψλ. 

 

Μνληέια αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο: 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά κνληέια πνπ επεξεάδνπλ 

ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο κέζα ζε κία επηρείξεζε. Γηα ηελ θαιχηεξε 

αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, ζα γίλεη ηαμηλφκεζε απηψλ σο 

αθνινχζσο (Afuah, 2003): (α) ζηαηηθά κνληέια θαηλνηνκίαο θαη (β) δπλακηθά 

κνληέια θαηλνηνκίαο. 

ρήκα 3: Μνληέια αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο (Afuah, 2003) 

 

ηαηηθά κνληέια θαηλνηνκίαο 

Σα ζηαηηθά κνληέια θαηλνηνκίαο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, βάζεη 

πξνέιεπζεο ηεο θαηλνηνκίαο (input) θαη βάζεη ησλ επηπηψζεψλ ηεο (output) (Afuah, 

2003). Σν κνληέιν βάζεη πξνέιεπζεο επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε δχν εξσηήκαηα: 

πνηεο είλαη νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηλνηνκία θαη πνηνη νη παξάγνληεο αλάπηπμεο 

απηήο. Αληίζηνηρα ην κνληέιν βάζεη επηπηψζεσλ εμεηάδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη ην πνηνο ηχπνο επηρείξεζεο θαίλεηαη λα 

ππεξηεξεί ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαγλσξίδεη ηηο 
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δπλαηφηεηεο κηαο θαηλνηνκίαο, αμηνπνηεί ηελ θαηλνηνκία θαη πξνζηαηεχεη ηα θέξδε 

ηεο επηρείξεζεο απφ απηή. 

 

ηαηηθά κνληέια θαηλνηνκίαο βάζεη πξνέιεπζεο (input): 

Γηαθξίλνπκε βαζηθά δπν ζρνιέο ζθέςεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία σο 

πξνέιεπζε  (Afuah, 2003): ηελ Νηεηεξκηληζηηθή ρνιή: Ζ νπνία ζεσξεί ηελ 

θαηλνηνκία σο απνηέιεζκα ηεο ηαπηφρξνλεο δξάζεο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο, π.ρ. νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θ.α. 

θαη ηελ Αηνκηθηζηηθή ρνιή: ε νπνία ζεσξεί ηελ θαηλνηνκία σο απνηέιεζκα ηεο 

ελαζρφιεζεο πξνηθηζκέλσλ θαη εμαηξεηηθά ηαιαληνχρσλ αηφκσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ππνβνεζνπκέλσλ απφ ηελ δηαίζζεζε ή θαη ηελ ηχρε. 

Γηαθξίλνπκε ηξία (3) κνληέια ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο θαηλνηνκίαο: (α) 

Γξακκηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο (β) πδεπθηηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο θαη (γ) 

Αιιειεπηδξαζηηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο φπσο απηά αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

 Γξακκηθό κνληέιν θαηλνηνκίαο  

Σν γξακκηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο επηθξάηεζε έληνλα απφ ην 1945 κέρξη ηελ 

δεθαεηία ηνπ ‟80, ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπ θαη ησλ νκαιψλ ηερλνινγηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ. ηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθαλ 

πην ζχλζεηα κνληέια, θαζψο ε θαηλνηνκία ζεσξήζεθε ηφζν σο απνηέιεζκα 

αιιειεπίδξαζεο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγηθήο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη 

ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο, φζν θαη σο κία κε γξακκηθή αιιεινπρία δηαθξηηψλ 

θάζεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ (Afuah, 2003). 

χκθσλα κε ην γξακκηθφ κνληέιν, ε θαηλνηνκία είλαη κία γξακκηθή 

αιιεινπρία ζπγθεθξηκέλσλ θαη δηαθξηηψλ θάζεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαη εζηηάδεηαη 

ζηελ αηηία ηεο εθδήισζήο ηεο. Πηζαλέο αηηίεο εθδήισζεο ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα 

είλαη νη εμειίμεηο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ αγνξά ή ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, νξίδνληαο 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δπν κνληέια, απηφ ηεο πξνψζεζεο ηεο ηερλνινγηθήο 

θαηλνηνκίαο (technology push) θαη απηφ ηεο έιμεο ηεο θαηλνηνκίαο marketing (market 

pull).  

Ζ Σερλνινγηθή Καηλνηνκία (γξακκηθφ κνληέιν ψζεζεο) ζηεξίδεηαη ζηελ 

εθαξκνγή κηαο λέαο ηερλνινγίαο, ε νπνία δεκηνπξγεί λέεο αγνξέο ρσξίο 

πξνυπάξρνπζα δήηεζε. Ήηαλ δεκνθηιέο θαηά ηηο δεθαεηίεο ‟50 - ‟60 θαη δίλεη 

έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο R&D, κε ηελ αγνξά σο δέθηε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο 
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ηερλνινγίαο. Έλα ηέηνην κνληέιν ζα ήηαλ θαηάιιειν γηα εθαξκνγή ζε έλαλ θιάδν 

φπσο απηφο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο (Afuah, 2003). 

Ζ Καηλνηνκία ηνπ Marketing (γξακκηθφ κνληέιν έιμεο ηεο δήηεζεο) ζηεξίδεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο θνηλσλίαο. 

Θεσξείην δεκνθηιέο ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη δίλεη έκθαζε ζην Marketing, κε ηελ 

αγνξά λα πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ R&D (Afuah, 2003). 

ήκεξα φινη θαηεπζχλνληαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή (θαη ηεο θνηλσλίαο), 

ηνλ νπνίνλ επηζπκνχλ λα ζπλαξπάζνπλ, δεκηνπξγψληαο ή/θαη εθηηκψληαο ηηο αλάγθεο 

ηνπ θαη ηελ δήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Καηλνηνκίαο, γεγνλφο πνπ δίλεη 

πξνβάδηζκα ζηελ Καηλνηνκία ηνπ Marketing, ε νπνία ζπλήζσο ζηνρνπνηεί ηελ 

Σερλνινγηθή Καηλνηνκία. Σν κνληέιν έιμεο ηεο δήηεζεο έρεη ηδαληθή εθαξκνγή ζηνλ 

θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ε γξακκηθή αιιεινπρία ησλ 

παξαπάλσ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4: Γξακκηθά κνληέια αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο (Afuah, 2003) 

 

Αδπλακίεο ησλ γξακκηθψλ κνληέισλ: 

Θεσξνχλ φηη ε θαηλνηνκία μεθηλά απφ ην ζπγθεθξηκέλν πάληα ηκήκα ηεο 

επηρείξεζεο. Με ηε ζεκεξηλή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ηεξάζηηα 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο ζα ήηαλ ιάζνο λα 

ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη άιια ηκήκαηα δελ εκπιέθνληαη ζηελ γέλλεζε κηαο 

θαηλνηνκίαο (Afuah, 2003). Βαζίδνληαη ζε παξαδνρέο πνπ δελ είλαη αιεζείο γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπλ. Κάζε επηρείξεζε έρεη ηελ δηθή ηεο θνπιηνχξα θαη 

ηδηνζπγθξαζία θαη έλα γεληθεπκέλν κνληέιν δελ βνεζάεη πάληα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Αδπλαηνχλ λα πξνβιέςνπλ ηνλ θαηάιιειν ρξφλν γηα ηελ εκθάληζε θαη 

αλάπηπμε κηαο θαηλνηνκίαο. 
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Οη παξαπάλσ αδπλακίεο νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο άιισλ κνληέισλ 

κε πην αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο (Afuah, 2003) . 

 

πδεπθηηθό κνληέιν θαηλνηνκίαο 

Σν ζπδεπθηηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ηε δεθαεηία 

ηνπ ‟80, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηκεκάησλ 

Έξεπλαο & Αλάπηπμεο θαη Marketing. ηφρνο ηνπ κνληέινπ είλαη ηφζν ε δεκηνπξγία 

δήηεζεο γηα λέα πξντφληα, φζν θαη ε ηπραία αλαδήηεζε ηεο θαηλνηνκίαο κέζα απφ 

ηελ αλαθάιπςε λέσλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο ή θαη παιαηψλ πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί 

ηθαλνπνηεηηθά απφ ηνλ ηζρχνληα αληαγσληζκφ. Σν ζεκείν έλαξμεο ηεο θαηλνηνκίαο 

δελ είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ (Afuah, 2003). 

 

ρήκα 5: πδεπθηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο (Afuah, 2003) 

 

Αιιειεπηδξαζηηθό Μνληέιν Καηλνηνκίαο 

Σν αιιειεπηδξαζηηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο, δεκνθηιέο κεηαμχ ‟80 – ‟90, 

αθνξά ζε κηα ινγηθή θαη ζπλερή αιιεινπρία ζηαδίσλ εμέιημεο, θαη αλαπηχζζεηαη 

κέζσ κηαο δηαιεθηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ θνηλσλία, κέζσ 

ηεο νπνίαο νη πξψηεο λνηψζνπλ θαη θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

αγνξάο, θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηα πξντφληα/ππεξεζίεο ηνπο (Afuah, 2003). Γίλεη 

βάξνο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηλνείηαη θαη πινπνηείηαη ε θαηλνηνκία, θαζ‟ φια ηα 

ζηάδηά ηεο (creativity, marketing, R&D, design, production, logistics), θαζψο θαη 

ζηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο. Γελ πξφθεηηαη γηα γξακκηθή δηαδηθαζία, δειαδή γηα 

ζαθψο νξηνζεηεκέλεο θάζεηο, αιιά γηα έλα ζχλζεην ζχζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ θαη 

παιηλδξνκηθψλ κεηαβάζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ. Απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ κνληέισλ ψζεζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη έιμεο 
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ηεο δήηεζεο. Θεσξεί ηελ θαηλνηνκία  σο απνηέιεζκα ηαπηφρξνλεο δξάζεο ηξηψλ 

παξαγφλησλ: έξεπλα & αλάπηπμε, θαηαζθεπή & παξαγσγή, marketing θαη ζεσξεί φηη 

ην ζεκείν έλαξμεο ηεο θαηλνηνκίαο  δελ είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ρήκα 6: Αιιειεπηδξαζηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο (Afuah, 2003) 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ηξία κνληέια θαηλνηνκίαο βάζεη ηεο 

πξνέιεπζεο ηνπο , ζχκθσλα κε ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ εκθαλίζηεθαλ (Afuah, 

2003): 

Υξνλνινγία Μνληέιν Υαξαθηεξηζηηθά 

1950/60 
ζεζε ηεο 

ηερλνινγίαο 

1. Γξακκηθή ζεηξηαθή δηαδηθαζία.  

2. Έκθαζε ζε R.& D.  

3. Ζ αγνξά δέθηεο επηηεπγκάησλ ηεο 

ηερλνινγίαο 

1970 Έιμε ηεο δήηεζεο 

1. Γξακκηθή ζεηξηαθή δηαδηθαζία.  

2. Έκθαζε ζε marketing.  

3. Ζ αγνξά ππνδεηθλχεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ηερλνινγίαο, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη. 

1980 πδεπθηηθφ 
Έκθαζε ζηελ νινθιήξσζε R.& D. θαη 

marketing. 

1980/90 Αιιειεπηδξαζηηθφ 
πλδπαζκφο ψζεζεο ηερλνινγίαο θαη έιμεο 

ηεο δήηεζεο. 
 

Πίλαθαο 2: Υξνλνινγηθή εκθάληζε κνληέισλ θαηλνηνκίαο βάζεη πξνέιεπζεο (Afuah, 2003) 

 

 

ηαηηθά κνληέια θαηλνηνκίαο βάζεη επηπηώζεωλ (output) 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη θαηλνηνκίαο βάζεη ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζε δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ νξγαλσηηθή ζεψξεζε ηεο θαηλνηνκίαο (βάζεη ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο ζηηο ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο) θαη ε νηθνλνκηθή ζεψξεζε ηεο 
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θαηλνηνκίαο (βάζεη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ παξαγσγή λέσλ ή βειηησκέλσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ) (Afuah, 2003). 

ηελ νξγαλσηηθή ζεψξεζε θαη ζε φηη αθνξά ηελ βειηησηηθή θαηλνηνκία ε 

γλψζε βαζίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα (γλψζε) θαη ηελ επεθηείλεη κε απνηέιεζκα θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο αληαγσληζκνχ. Αληίζεηα ζηελ ξηδηθή θαηλνηνκία ε 

απαηηνχκελε γλψζε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ ππάξρνπζα κε απνηέιεζκα λα 

ηελ απαμηψλεη ηειείσο θαη λα θαηαζηξέθεη ηηο ππάξρνπζεο δνκέο ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Αληίζηνηρα ζηελ νηθνλνκηθή ζεψξεζε, πξνβαίλνληαο ζε κηα βειηησηηθή 

θαηλνηνκία ηα λέα πξντφληα ζα απνηεινχλ παξαιιαγέο ησλ ππαξρφλησλ, 

επηηξέπνληαο ηελ ηαπηφρξνλε παξακνλή ηνπο ζηελ αγνξά. Μηα ξηδηθή θαηλνηνκία ζα 

είρε ζαλ απνηέιεζκα πξντφληα ηφζν δηαθνξεηηθά απφ ηα ππάξρνληα πνπ ζα 

θαζηζηνχζε απηά κε αληαγσληζηηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παιηά θαη ηα λέα πξντφληα 

δελ ζα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ  ηαπηφρξνλα ζηελ αγνξά (Afuah, 2003). 

Κάπνπ εδψ γελληέηαη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά θαη ηνπ είδνπο θαηλνηνκίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη ζρέζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε ζθνπηά ηεο 

νξγαλσηηθήο ζεψξεζεο νη θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο απνθεχγνπλ ηελ ξηδηθή 

θαηλνηνκία πνπ θαηαζηξέθεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε  θαη επηδηψθνπλ βειηησηηθή 

θαηλνηνκία πνπ βειηηψλεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία. Αληίζεηα νη λέεο 

επηρεηξήζεηο εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξρνπζα γλψζε θαη εκπεηξία, απνθεχγνπλ ηελ 

βειηησηηθή θαηλνηνκία θαη θαηαθεχγνπλ ζε ξηδηθή πνπ βαζίδεηαη ζε λέα γλψζε θαη 

ηερλνινγία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7: Οξγαλσζηαθή θαη νηθνλνκηθή ζεψξεζε ηεο θαηλνηνκίαο (Afuah, 2003) 
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Abernathy – Clark model  

Δμεγεί γηαηί κεξηθέο θνξέο θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ αμηνπνίεζε ξηδηθψλ θαηλνηνκηψλ απ‟ φηη νη λέεο επηρεηξήζεηο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηαθξίλεη ηελ γλψζε ζε 2 είδε. ηελ ηερλνινγηθή γλψζε 

θαη ηελ γλψζε ηεο αγνξάο. Ζ γλψζε ηεο αγνξάο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ γλψζε 

ηεο ηερλνινγίαο. Με ηελ θαηλνηνκία ην έλα είδνο γλψζεο κπνξεί κελ λα αρξεζηεπηεί 

αιιά ην άιιν παξακέλεη ελεξγφ.(Afuah, 2003). 

Πξνθχπηνπλ 4 είδε θαηλνηνκίαο βάζεη επηπηψζεσλ ζηελ γλψζε: 

1. Καλνληθή (regular): Γηαηεξεί ηερλνινγηθή γλψζε θαη γλψζε αγνξάο 

2. Θέζεο (niche): Γηαηεξεί ηερλνινγηθή γλψζε θαη θαηαζηξέθεη ηε γλψζε αγνξάο 

3. Δπαλαζηαηηθή (revolutionary): Καηαζηξέθεη ηερλνινγηθή γλψζε θαη δηαηεξεί 

γλψζε αγνξάο 

4. Αξρηηεθηνληθή (architectural): Καηαζηξέθεη ηερλνινγηθή γλψζε θαη γλψζε 

αγνξάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 8: Μνληέιν αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο Abernathy – Clark (Afuah, 2003) 

 

Henderson – Clark model  

Δμεγεί γηαηί κεξηθέο θνξέο θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο απνηπγράλνπλ ζηελ  

αμηνπνίεζε βειηησηηθψλ θαηλνηνκηψλ. Γηαθξίλεη ηε γλψζε πνπ ππνζηεξίδεη ηε 

θαηλνηνκία ζε δχν είδε: α) γλψζε ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ θαη β) γλψζε ηεο 

ζχλδεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ (Afuah, 2003) . 

Με ηε θαηλνηνκία ην έλα είδνο γλψζεο κπνξεί λα αρξεζηεπζεί αιιά ην άιιν λα 

παξακέλεη ελεξγφ  
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Μηα θαηλνηνκία κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί βάζεη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηε γλψζε φπσο 

παξαθάησ: 

(1) Βειηησηηθή: Γηαηεξεί γλψζε ζπζηαηηθψλ αιιά θαη γλψζε ηεο ζχλδεζεο 

(2) Αξρηηεθηνληθή: Γηαηεξεί γλψζε ζπζηαηηθψλ αιιά θαηαζηξέθεη ηε γλψζε 

ζχλδεζεο 

(3) Αξζξσηή: Καηαζηξέθεη γλψζεη ζπζηαηηθψλ αιιά δηαηεξεί ηε γλψζε ζχλδεζεο 

(4) Ρηδηθή: Καηαζηξέθεη γλψζε ζπζηαηηθψλ θαη γλψζε ζχλδεζεο 

Ζ απνηπρία επηρεηξήζεσλ ζηελ αμηνπνίεζε κε ξηδηθψλ θαηλνηνκηψλ κπνξεί λα 

εξκελεπζεί απφ ην γεγνλφο φηη ε αξρηηεθηνληθή θαηλνηνκία εθιακβάλεηαη σο 

βειηησηηθή θαηλνηνκία. Ζ γλψζε ζχλδεζεο είλαη ζπρλά «εκπεηξηθή γλψζε»  

ελζσκαησκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 9: Μνληέιν αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο Henderson - Clark (Afuah, 2003) 

 

Μνληέιν (model) αιπζίδαο πξνζηηζέκελεο αμίαο  

Σν κνληέιν απηφ εμεγεί γηαηί κεξηθέο θνξέο θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο 

πεηπραίλνπλ θαιχηεξα ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ξηδηθή θαηλνηνκία απφ λέεο επηρεηξήζεηο 

ελψ απνηπγράλνπλ ζηε βειηησηηθή θαηλνηνκία. 

 Ζ δηαθνξά ηνπ κνληέινπ απφ άιια κνληέια είλαη φηη εζηηάδεη ζηηο επηπηψζεηο 

ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ηθαλφηεηεο φισλ ησλ κειψλ ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο 

(πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ) θαη φρη κφλν ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. ην 

κνληέιν πξνζηηζέκελεο αμίαο κία θαηλνηνκία κπνξεί λα είλαη βειηησηηθή γηα ηελ 

επηρείξεζε αιιά ξηδηθή γηα θάπνηα (ή θαη φια) ηα κέιε ηεο αιπζίδαο (Afuah, 2003). 
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Δπίζεο νη  επηπηψζεηο ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θαζέλα απφ 

ηα κέιε ηεο αιπζίδαο.  

 

ρήκα 10: Μνληέιν αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο αιπζίδαο αμίαο (Afuah, 2003) 

 

Οη θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ επηηπρψο ξηδηθέο 

θαηλνηνκίεο αλ απηέο είλαη βειηησηηθέο γηα θάπνηα απφ ηα κέιε ηεο αιπζίδαο. Ζ 

επηηπρία ζηελ αμηνπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηελ επηρείξεζε 

εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θαηλνηνκίαο απηήο ζηα κέιε ηεο 

αιπζίδαο. Οη θαιέο ζρέζεηο κηαο επηρείξεζεο κε ηα κέιε ηεο αιπζίδαο είλαη 

απνηέιεζκα καθξάο θαη επίπνλεο πξνζπάζεηαο αιιά πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο (Afuah, 2003). 

 

 Μνληέιν ζεηηθήο αλάδξαζεο  

Σα πξντφληα/ππεξεζίεο ραξαθηεξίδνληαη σο απνηέιεζκα είηε ηεο 

επεμεξγαζίαο πξψησλ πιψλ είηε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο.  

Σα πξντόληα από ηελ επεμεξγαζία πξώησλ πιώλ ραξαθηεξίδνληαη απφ  

εμάξηεζε απφ θπζηθνχο πφξνπο, πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο εμεηδηθεπκέλσλ  γλψζεσλ, 

πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηέινο χπαξμε βέιηηζηνπ ζεκείνπ πέξαλ ηνπ 

νπνίνπ ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαζηζηά ηε δξαζηεξηφηεηα αζχκθνξε.  

Σα πξντόληα γλώζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κε εμάξηεζε απφ θπζηθνχο 

πφξνπο, πςειέο απαηηήζεηο ζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πνιχ πςειφ αξρηθφ θφζηνο 
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αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο, ρακειφ θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο κεηά  απφ ηελ 

αλάπηπμε, πςειή νηθνλνκηθή απφδνζε (ζεηηθή αλάδξαζε).  

Ζ ζεηηθή απφδνζε ηνπ ραξαθηήξα «δηθηχνπ» ησλ πξντφλησλ γλψζεο 

δηαζθαιίδεηαη γηαηί φζν πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ ηφζν απμάλεη ε 

νηθνλνκηθή ηνπ απφδνζε θαη ηφζν πεξηζζφηεξα ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα 

παξάγνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.        

Λφγσ ηεο επέλδπζεο ζε γλψζε γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο είλαη δχζθνιε γηα 

ηνλ ρξήζηε ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιν αληίζηνηρν πξντφλ. Ο ρξήζηεο «δέλεηαη» 

κε ην πξντφλ. Έλα πξντφλ κε επξεία ρξήζε είλαη δχζθνιν λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα 

λέν θαη αλ αθφκα είλαη θαιχηεξν.  

ηξαηεγηθέο επηινγέο θαη ηπραία γεγνλφηα πνπ δίλνπλ ζε κηα ηερλνινγία ηελ 

πξσηνπνξία απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηεο κπνξνχλ επίζεο λα ηεο δψζνπλ (ζε 

ζπλδπαζκφ κε ιεηηνπξγία ζεηηθήο αλάδξαζεο) θπξίαξρε ζέζε ζε ζρέζε κε άιιεο 

αληίζηνηρεο (ηερλνινγίεο) (Afuah, 2003) . 

Σα πξντφληα γλψζεο δελ απαηηνχλ φια ην ίδην πνζφ γλψζεο αιιά απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο. 

 

Teece model  

Δμεγεί γηαηί θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα πεηχρνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ξηδηθψλ 

θαηλνηνκηψλ θαη δηαθξίλεη δχν παξάγνληεο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο:  

1. Σελ θαηάζηαζε θαηαιιειόηεηαο επηρείξεζεο 

Ζ θαηάζηαζε θαηαιιειφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηεο 

ηερλνινγίαο απφ ηελ αληηγξαθή θαη βαζίδεηαη: 

 ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

 ηε δπζθνιία αληηγξαθήο ηεο ηερλνινγίαο  

Αλ ε θαηάζηαζε θαηαιιειφηεηαο είλαη κεησκέλεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηφηε 

ππάξρνπλ νη εμήο εθδνρέο:  

 Αλ νη ζπκπιεξσκαηηθνί πφξνη δελ είλαη ζεκαληηθνί ηφηε ε επηρείξεζε δελ κπνξεί 

λα θεξδίζεη απφ ηελ θαηλνηνκία.  

 Αλ νη ζπκπιεξσκαηηθνί πφξνη είλαη ζεκαληηθνί ηφηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

θεξδίζεη απφ ηελ θαηλνηνκία.   

Αλ ε θαηάζηαζε θαηαιιειφηεηαο είλαη ηζρπξήο απνηειεζκαηηθόηεηαο,  ηφηε 

ππάξρνπλ νη εμήο εθδνρέο  
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 Αλ νη ζπκπιεξσκαηηθνί πφξνη είλαη ζεκαληηθνί ηφηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

θεξδίζεη απφ ηελ θαηλνηνκία κφλν κε ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο. 

 Αλ νη ζπκπιεξσκαηηθνί πφξνη δελ είλαη  ζεκαληηθνί ηφηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

θεξδίζεη απφ ηελ θαηλνηνκία.  

2. Σνπο δηαζέζηκνπο ζπκπιεξσκαηηθνύο πόξνπο  

Ωο ζπκπιεξσκαηηθνί πφξνη ζεσξνχληαη φιεο νη ππφινηπεο ηθαλφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο (παξαγσγή, marketing, δίθηπν 

δηαλνκήο, επψλπκν πξντφλ θ.α.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 11: Μνληέιν αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο Teece (Afuah, 2003) 

 

6. Μνληέιν ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο (Local Environment Model)  

Ζ θαηλνηνκία θαηαζηξέθεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε ηθαλφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα αμηνπνηήζεη ηελ θαηλνηνκία εμαξηάηαη θαη απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ (Afuah, 2003). Ζ θαηλνηνκηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ζπλάξηεζε 

ηεζζάξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο: (α) Ζ θαηάζηαζε ησλ 

πιηθψλ θαη „άπισλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, (β) Ζ θχζε ηεο ηνπηθήο δήηεζεο, (γ) Οη 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, θαη (δ) Ο αληαγσληζκφο. 

 

Μνληέιν ζηξαηεγηθήο επηινγήο 

Δμεγεί γηαηί θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη επηηπρεκέλεο ζηελ 

αμηνπνίεζε ξηδηθψλ θαηλνηνκηψλ. Απηφ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ζηξαηεγηθήο 

επηινγήο βάζεη επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ, απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα αμηνπνίεζε ηεο 

λέαο γλψζεο ή ρξνληθψλ ζπλζεθψλ. Ζ ζηξαηεγηθή επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 
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θαηλνηνκία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε: (α)Δπηζεηηθή ζηξαηεγηθή,(β) ακπληηθή 

ζηξαηεγηθή, (γ) ζηξαηεγηθή κίκεζεο, (δ) ζηξαηεγηθή εμάξηεζε, (ε) παξαδνζηαθή 

ζηξαηεγηθή θαη (ζη) ζε επθαηξηαθή ζηξαηεγηθή. 

 

ηαηηθά κνληέια θαηλνηνκίαο ζύλνςε: 

Σα ζηαηηθά κνληέια θαηλνηνκίαο: (α) κειεηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο 

ηεο επηρείξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο, (β) κειεηνχλ 

ηε ζηξαηεγηθή θαη ηα θίλεηξα ηεο   επηρείξεζεο λα επελδχζεη ζηελ θαηλνηνκία, (γ) 

κειεηνχλ ηηο επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε ηεο αιιαγήο απφ ην παιηφ ζην λέν 

Αληηζέησο ηα ζηαηηθά κνληέια θαηλνηνκίαο:  δελ κειεηνχλ ηελ δπλακηθή 

αιιαγή ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ αξρή ηεο 

εθαξκνγήο ηεο θαη κεηά κε δίλνληαο καο ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπκε νπνηαδήπνηε 

αμηνιφγεζε επ΄απηήο.  

 

Δπλακηθά κνληέια θαηλνηνκίαο (Dynamic Innovations Models) 

Σα δπλακηθά κνληέια θαηλνηνκίαο, ζε αληίζεζε κε ηα ζηαηηθά, θαηαθέξλνπλ 

λα  κειεηήζνπλ ηελ εμέιημε ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε θαηλνηνκία κέζα ζηνλ 

ρξφλν. Θεσξνχλ επίζεο φηη ε ηερλνινγία αθνινπζεί δηθφ ηεο θχθιν δσήο κε θάζεηο 

ξηδηθψλ θαη βειηησηηθψλ αιιαγψλ. 

 

Utterback – Abernathy model 

Ζ δπλακηθή ησλ αιιαγψλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη ηξεηο ζηάδηα : 

(α) ζηάδην ξεπζηφηεηαο (β) ζηάδην κεηάβαζεο θαη (γ) ζην εηδηθφ ζηάδην. Καηά ηελ 

ελαιιαγή ησλ θάζεσλ θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθέο 

ηθαλφηεηεο έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ εθκεηάιιεπζή ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ θάζε ξεπζηφηεηαο θαη ηελ κεηαβαηηθή θάζε πιενλεθηνχλ 

εηαηξείεο κε ηθαλφηεηεο θαηλνηνκίαο πξντφληνο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ απνηειεζκαηηθή 

δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ. Καηά ηελ εηδηθή θάζε πιενλεθηνχλ εηαηξείεο κε 

ηθαλφηεηεο κείσζεο θφζηνπο πξντφληνο γηαηί ην ρακειφ θφζηνο απνηειεί ηε βάζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά σο αθνινχζσο. 

ηάδην Ρεπζηόηεηαο: Τπάξρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

αγνξά ηνπ λένπ πξντφληνο, δελ είλαη ζαθέο αλ ρξεηάδεηαη, πφηε θαη πνπ  γηα λα 

επελδχζεη ζε Δ&Α, ε ηερλνινγία γηα ηελ παξαγσγή λένπ πξντφληνο είλαη δχζθνιε, 
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αθξηβή θαη κε αμηφπηζηε, ν παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο γεληθνχ ζθνπνχ κάιινλ παξά 

εμεηδηθεπκέλνο γηα ην λέν πξντφλ, νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ άιια ηππνπνηεκέλα πξντφληα, ε θαηλνηνκία έρεη κηθξή ζεκαζία σο 

δηαδηθαζία, ν αληαγσληζκφο βαζίδεηαη ζε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

πξντφλησλ, ν ζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ βαζίδεηαη θχξηα ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ αιιά κε πξννπηηθέο επηηπρίαο ζε εζηηαζκέλεο θαη εηδηθέο αγνξέο θαη  

αιιάδεη θαζψο νη θαηαζθεπαζηέο  πξνζδηνξίδνπλ αθξηβέζηεξα ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο θαη νη πειάηεο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο.  

Μεηαβαηηθό ηάδην: Έρνπκε, ηππνπνίεζε κέξνπο ηεο  ηερλνινγίαο, ν ζρεδηαζκφο 

γίλεηαη κε θπξίαξρε ζηφρεπζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ 

(πειαηνθεληξηθή αληίιεςε), πιήξε ζπλεξγαζία παξαγσγψλ κε πειάηεο, κείσζε ηεο 

αμίαο πνπ αθνξά ζηα θαηλνηφκα πξντφληα, θαη ζηνλ αληίπνδα αχμεζε ηεο αμίαο ζηελ 

θαηλνηνκία σο δηαδηθαζία, αθνινπζεί ε εμεηδίθεπζε ηνπ απαηηνχκελνπ ηερνλινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ αιιά θαη πιηθψλ απηφ βέβαηα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

θαηά αληηζηνηρία, έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ, εζηίαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ πξνζπάζεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφληηθψλ θαηεγνξηψλ, αλάδεημε ελφο βαζηθνχ (θπξίαξρα) 

ζρεδηαζκνχ (Basic - dominant design). O βαζηθφο - θπξίαξρνο ζρεδηαζκφο ζεκαίλεη 

νκνεηδήο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη νκνεηδή βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα 

ζηα πξντφληα. Δπίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλα. Σέινο 

ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη δξαζηηθά ε αβεβαηφηεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ησλ 

αιιαγψλ. 

Δηδηθό ηάδην: Σα λέα πξντφληα αλαπηχζζνληαη βάζεη ηνπ βαζηθνχ - θπξίαξρνπ 

ζρεδηαζκνχ, δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία σο δηαδηθαζία, ε θαηλνηνκία ηνπ 

πξντφληνο είλαη βαζηθά βειηησηηθή, Τπάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ζε 

εμνπιηζκφ θαη πιηθά, Ζ βάζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ην ρακειφ θφζηνο, Σα 

πξντφληα έρνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο παξά δηαθνξέο. 

 

Utterback – Abernathy model  

Ζ επαλάιεςε απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, απηή ζπληειείηα ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δπλακηθή ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο θαζηζηά ηελ παιηά ηερλνινγία σο κε αληαγσληζηηθή. Ζ λέα ηερλνινγία 

ζπρλά εηζάγεηαη απφ κε  θπξίαξρεο ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θηινδνμνχκ 

κέζα απφ απηή ηελ θαηλνηνκία ηνπο λα απνθηήζνπλ βηψζηκν αληαγσληζηηθφ 
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πιενλέθηεκα. Σέινο εκθαλίδεηαη κηα αζπλέρεηα πνπ νδεγεί μαλά ζηε θάζε 

ξεπζηφηεηαο ελφο λένπ θχθινπ θαηλνηνκίαο κε λέεο επηρεηξήζεηο λα αλαιακβάλνπλ 

δξάζε (Afuah, 2003). 

 

Tushman - Rosenkopf model 

Σν κνληέιν ζηεξίδεηαη ζε κία βαζηθή παξαδνρή. Ζ δπλαηφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο λα επηβάιεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο σο βηνκεραληθφ πξφηππν εμαξηάηαη απφ 

ην κέγεζνο ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο ε νπνία είλαη απνηέιεζκα 

ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο. 

 Ζ πνιππινθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο είλαη ζπλάξηεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ 

φπσο: ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαηλνηνκίαο φπσο ηα αληηιακβάλεηαη ε ηνπηθή αγνξά 

θαη ε ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο απφ άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαηλνηνκίεο. Απιά 

πξντφληα ρσξίο ζπλαξκνινγνχκελα ηκήκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ ειάρηζηε 

πνιππινθφηεηα. Αλνηρηά ζπζηήκαηα φπσο ππνινγηζηέο, ηειεπηθνηλσλίεο, δίθηπα 

θ.ι.π παξνπζηάδνπλ ηε κέγηζηε πνιππινθφηεηα (Afuah, 2003). 

ζν πην πνιχπινθε είλαη ε θαηλνηνκία ηφζν πην κεγάιε είλαη ε ζεκαζία κε 

ηερληθψλ παξακέηξσλ ζηελ επηηπρία ηεο. ε κηα πνιχπινθε θαηλνηνκία νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ παίδνπλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ βέιηηζηε ηερλνινγία απνδίδεη νηθνλνκηθά πεξηζζφηεξν ζηα 

απιά πξντφληα, παξά ζηα πνιχπινθα πξντφληα. 

Ο θχθινο δσήο ηεο ηερλνινγίαο αξρίδεη κε κία ηερλνινγηθή αζπλέρεηα πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζε ελίζρπζε είηε ζε θαηαζηξνθή ηνπ αληαγσληζκνχ. ζν πην 

πνιχπινθε ε ηερλνινγία θαη φζν πην πξψηκν ην ζηάδην ζηνλ θχθιν δσήο ηεο ηφζν 

κεγαιχηεξε ε αβεβαηφηεηα θαη ε ζεκαζία κε ηερληθψλ παξακέηξσλ. 

Γεληθά ηερλνινγηθή αζπλέρεηα πξνθαιείηαη απφ θαηλνηνκίεο πνπ πξνσζνχλ ηα 

ηερλνινγηθά φξηα θαηά κία ηνπιάρηζηνλ ηάμε κεγέζνπο. Απηφ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά 

δηαθνξεηηθφο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πςειά θφζηε ή θαιχηεξε 

απφδνζε - πνηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα παιηά πξντφληα. Σελ αζπλέρεηα αθνινπζνχλ 

δχν ζπγθεθξηκέλεο πεξίνδνη: α) πεξίνδνο αλαηαξαρήο θαη β) πεξίνδνο βειηησηηθήο 

αιιαγήο.  

Πεξίνδνο αλαηαξαρήο:  

 Γηαθξίλεηαη απφ κεγάιε αβεβαηφηεηα ζηε ηερλνινγία θαη ηελ αγνξά. Τπάξρεη 

κεγάινο αληαγσληζκφο κεηαμχ δηαθφξσλ ζρεδηαζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε λέα 
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ηερλνινγία αιιά κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πξνζεγγίζεηο. Σειηθά εκθαλίδεηαη έλαο 

θπξίαξρνο ζρεδηαζκφο ζε κηα θαηεγνξία πξντφλησλ (Afuah, 2003). 

Πεξίνδνο βειηησηηθήο αιιαγήο:  

 ε απηή ηελ πεξίνδν ηα θχξηα ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα έρνπλ επηιπζεί θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ έρνπλ εδξαησζεί. Ζ επηρείξεζε ηψξα εζηηάδεη ζηελ 

βειηησηηθή θαηλνηνκία. Ζ ηερλνινγία θπξηαξρεί κέρξη ηελ εκθάληζε κηαο λέαο 

ελδερνκέλσο ηερλνινγηθήο αζπλέρεηαο. φζν πην πνιχπινθε ε ηερλνινγία ηφζν 

κεγαιχηεξε ζεκαζία έρνπλ νη κε ηερληθέο παξάκεηξνη (Afuah, 2003). 

 

 

Δπλακηθά κνληέια θαηλνηνκίαο (Dynamic Innovations Models) 

Μεηνλεθηήκαηα - Αδπλακίεο:  

Σα δπλακηθά κνληέια (1) δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε ζρεηηθή αθξίβεηα 

πφηε ε θάζε θάζε κηαο ηερλνινγίαο μεθηλά θαη πφηε ηειεηψλεη. Γελ κπνξνχλ αθφκα λα 

πξνβιέςνπλ πφηε εκθαλίδεηαη αζπλέρεηα ηεο ηερλνινγίαο. Ζ πξφβιεςε αζπλέρεηαο 

ηεο ηερλνινγίαο βάζεη ησλ θπζηθψλ ηεο νξίσλ δελ εμαζθαιίδεη ηνλ ζσζηφ ρξφλν 

πηνζέηεζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο, (2) δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ εχθνια πνηνο 

είλαη ν θπξίαξρνο θάζε θνξά ζρεδηαζκφο. Ζ θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία δελ αθνινπζεί 

πάληα ηελ θαηλνηνκία πξντφληνο θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα 

απφ έλα πξντφληα πνπ αθνινπζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο.  

  

Πιενλεθηήκαηα - πκβνιή:  

Tα δπλακηθά κνληέια (1) ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο εηζαγσγήο θαη 

αμηνπνίεζεο κηαο θαηλνηνκίαο θαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε εηζαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε 

ηεο θαηλνηνκίαο, (2) παξά ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαθέξακε κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο θάπνηεο πνιχ ζεκαληηθέο απαληήζεηο, (3) πφζν δηαθνξεηηθή είλαη ε λέα 

γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή/ πξνψζεζε λένπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε ζηελ επηρείξεζε; Ση πνζφ λέαο γλψζεο απαηηείηαη; Καηά πφζν ε 

λέα απαηηνχκελε γλψζε είλαη εκπεηξηθή ή επηζηεκνληθή; Ζ θαηλνηνκία είλαη 

βειηησηηθή ή ξηδηθή; Ζ θαηλνηνκία θαζηζηά άρξεζηα ηα πξνεγνχκελα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο; Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θαηλνηνκία ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο, (4) επίζεο εληνπίδνπλ γηα πνηφλ είλαη ε θαηλνηνκία βειηησηηθή ή ξηδηθή; 

(5) γηα ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, γηα θάπνην θφκβν ηεο αιπζίδαο αμίαο ή γηα ην 
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γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί, (6) αιιά θαη αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα 

ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο ε θαηλνηνκία είλαη ξηδηθή/βειηησηηθή γηα ηε δηνίθεζε, 

γηα ην ηκήκα R&D, γηα ηελ παξαγσγή ή γηα ην κάξθεηηλγθ; ηνλ θφκβν αιπζίδαο 

αμηψλ ηεο επηρείξεζεο ε θαηλνηνκία αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο, ηνπο 

ζπλεξγάηεο ή φινπο καδί. ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ε θαηλνηνκία 

ζα αθνξά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή ρψξα (Afuah, 2003), (6) ηα δπλακηθά 

κνληέια θαηλνηνκίαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κηα επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηη είλαη 

απηφ πνπ ηελ θάλεη λα είλαη πην πεηπρεκέλε απφ άιιεο ζηε παξαγσγή θαηλνηνκηψλ ή 

αληίζηξνθα θαη ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη θάπνηεο επηρεηξήζεηο λα αληηιακβάλνληαη 

ηαρχηεξα θαη θαιχηεξα ηα ζπζηαηηθά κηαο θαηλνηνκίαο. Γηαηί επίζεο θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο απνθηνχλ ηαρχηεξα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα παξαγσγή θαη 

αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νη άιιεο επηρεηξήζεηο δελ 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ απηά ηα ραξίζκαηα, (7) έρνληαο γλψζε φισλ απηψλ νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βξνπλ λένπο ηξφπνπο γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Έηζη ζα παξαηείλνπλ ην ρξνληθφ φξην ηνπ 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ κπνξεί λα απνιακβάλνπλ απφ ηελ θαηλνηνκία. 

 

Μνληέιν 17 ζηξαηεγηθώλ παξαγόληωλ 

χκθσλα κε ηνλ Souitaris (2001) ζε έξεπλα ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 17 ζηξαηεγηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε έληαμεο ή απφξξηςεο ελφο θαηλνηφκνπ ζρεδίνπ κέζα ζε έλαλ Οξγαληζκφ. Οη 

παξάγνληεο απηνί δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: (α) Δηαηξηθέο πξαθηηθέο ζε 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν (πξνυπνινγηζκφο, πξνγξακκαηηζκφο, ιήςε απνθάζεσλ…) θαη 

(β) Υαξαθηεξηζηηθά ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο (ηζηνξηθφ, ζπκπεξηθνξά, αληίιεςε…). 

Βάζεη ηεο έξεπλαο ηνπ αλσηέξσ ζε 105 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ην 2001, απφ 

ηνπο 5 θχξηνπο ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο, νη 4 αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

θαη κφλν ν ηερλνινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αθνξά εηαηξηθή πξαθηηθή. Ο ζπγγξαθέαο 

θαηαιήγεη φηη ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο θξίλεηαη θπξίσο 

απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε θαη ιηγφηεξν απφ ηηο εηαηξηθέο πξαθηηθέο. 
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ρήκα 12: Παξάγνληεο αλάπηπμεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο (Souitaris, 2010). 

 

''Ζ εθεπξεηηθφηεηα θαη νη επθαηξίεο ηεο αγνξάο είλαη θαη νη δχν αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα θαηλνηνκία, αιιά δελ είλαη επαξθείο. Πηζαλέο αληακνηβέο 

νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο κπνξνχλ λα θαίλνληαη ακειεηέεο εάλ αλακέλνληαη αξθεηά 

καθξηά ζην κέιινλ, ή αλ είλαη αξθεηά αβέβαηεο. Αιιά απηφ δελ είλαη ην παλ. Αθφκα 

θαη φηαλ ε επηζηήκε απνδεηθλχεηαη θαη νη επθαηξίεο ηεο αγνξάο είλαη πξαγκαηηθέο, 

πξέπεη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο νη νπνίεο λα βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία ηεο αγνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα γεθπξσζεί ην θελφ ρξεκαηνδφηεζεο (κεηαμχ αθαδεκατθήο θαη 

εκπνξηθήο ππνζηήξημεο), ην εξεπλεηηθφ θελφ (κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ θξίζεσλ πνπ 

δηαηππψλνληαη γηα ελδηαθέξνληα θξηηήξηα θαη εθείλσλ πνπ βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα 

δπλαηνηήησλ ηεο αγνξάο), θαη ην θελφ πιεξνθφξεζεο (κεηαμχ ησλ ηερλνιφγσλ θαη 

ησλ managers/επελδπηψλ). Ζ γεθχξσζε ησλ ηξηψλ απηψλ θελψλ απαηηεί ηελ 

επζπγξάκκηζε ησλ δπλεηηθά δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη, ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ην ίδην ην έξγν, δεκηνπξγψληαο φρη κφλν κηα θνηλή 

αληίιεςε ησλ επθαηξηψλ, αιιά θαη έλαλ θνηλφ νξηζκφο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

αληακνηβψλ.'' (Brancomb & Auerswald, 2001). 
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 Kotler αλάπηπμε λέωλ πξνϊόληωλ 8 ζηαδίωλ 

χκθσλα κε ηνλ Kotler (1991) ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ 

δηαθξίλεηαη ζηα αθφινπζα δηαδνρηθά ζηάδηα: (α) γέλλεζε ηεο ηδέαο, (β) δηαινγή 

ηδεψλ, (γ) αλάπηπμε θαη δνθηκή ηεο ηδέαο πξντφληνο, (δ) θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο 

marketing, (ε) επηρεηξεκαηηθή αλάιπζε, (ζη) αλάπηπμε πξντφληνο, (δ) δνθηκή ζηελ 

αγνξά θαη (ε) εηζαγσγή ζηελ αγνξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 13: Γηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ (Kotler, 1991). 

 Γέλλεζε ηεο ηδέαο 

Ζ γέλλεζε ηεο ηδέαο απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο 

θάζε λένπ πξντφληνο / ππεξεζίαο. Ζ ηδέα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη δχλαηαη λα πξνέιζεη απφ δηάθνξεο πεγέο. Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 

ηδεψλ γηα κηα επηρείξεζε είλαη νη πειάηεο, νη αληαγσληζηέο, νη εξγαδφκελνη, νη 

άλζξσπνη ησλ  δηθηχσλ δηαλνκήο θαη ε αλψηαηε δηνίθεζε, κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ηδεψλ γηα λέα βηνκεραληθά πξντφληα λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο πειάηεο (Hippel 1978). 
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Ζ ηδέα δελ είλαη θάηη πνπ ζα έξζεη κφλε ηεο θαη ηπραία, θαζψο ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο αιιά θαη ην ηκήκα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπλερψο ζε εγξήγνξζή αλαδήηεζεο λέσλ ηδεψλ.  

Οη ηδέεο απηέο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ αιιά θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο φηαλ απηνί 

ελζαξξχλνληαη πξνο απηφ ην ζηφρν. Οη θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ κπνξνχλ επίζεο 

λα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο φπσο θαη νη δηαλνκείο, νη νπνίνη έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηελ αγνξά θαη απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο επηρείξεζεο κε απηή. Σέινο 

ζεκαληηθή πεγή λέσλ ηδεψλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ δηάθνξεο αθαδεκατθέο έξεπλεο, 

αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα εηαηξεηψλ έξεπλαο. 

 

Γηαινγή Ηδεώλ 

θνπφο ζηελ θάζε απηή είλαη ε αμηνιφγεζε, ν εληνπηζκφο θαη ε απφξξηςε 

ησλ θαθψλ ηδεψλ φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα, θαζψο ην θφζηνο αλάπηπμεο πξντφληνο 

απμάλεηαη ζεκαληηθά θαζψο θηλνχκαζηε ζηηο δηαδνρηθέο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηε θάζε απηή ππάξρνπλ 2 είδε ζθαικάησλ πνπ πξέπεη λα απνθεπρζνχλ: 

1. θάικα απόξξηςεο. Δίλαη ε απφξξηςε κίαο θαιήο ηδέαο. Αλ απηφ ζπκβαίλεη 

ζπρλά ηφηε απνηειεί έλδεημε πσο ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί κε πνιχ ζπληεξεηηθά ή 

θαη πηζαλψο ιαλζαζκέλα πξφηππα.  

2.  θάικα απνδνρήο. Δίλαη ε επηινγή θαη αλάπηπμε κίαο θαθήο ηδέαο. Οη πηζαλέο 

ζπλέπεηεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη νη αθφινπζεο ηξεηο (3):  

(1) Πιήξεο απνηπρία: Οη πσιήζεηο  <  κεηαβιεηφ θφζηνο 

(2) Μεξηθή απνηπρία: Οη πσιήζεηο   > κεηαβιεηφ θφζηνο 

(3) ρεηηθή απνηπρία: Οη θέξδε        <  αλακελφκελα θέξδε 

  

 

 

Αλάπηπμε θαη δνθηκή ηεο ηδέαο πξντόληνο 

Ζ ηδέα πξντφληνο είλαη ην πηζαλφ πξντφλ ην νπνίν ζα κπνξνχζε ε επηρείξεζε 

λα δεκηνπξγήζεη. Ζ ηδέα απηή πξέπεη λα εμειηρζεί θαη λα εθθξαζηεί κε θαηαλνεηνχο 

φξνπο ζηνλ θαηαλαισηή, θαζψο απηνί δελ αγνξάδνπλ ηδέεο αιιά εηθφλα (concept)  

πξντφληνο. Ζ εηθφλα πξντφληνο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα πνπ ζπιιακβάλνπλ νη 

θαηαλαισηέο απφ έλα πξαγκαηηθφ ή πηζαλφ πξντφλ.  Μία ηδέα κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

ζε πνιιά πηζαλά concept πξντφληνο θαη ην θάζε concept λα εληάζζεη ην πξντφλ ζε κηα 
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μερσξηζηή θαηεγνξία πξντφλησλ. Ζ θαηεγνξία απηή ζα πξνζδηνξίζεη θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ ηνπ πξντφληνο, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ κειινληηθή εμέιημή 

ηνπ. 

Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηδέαο πξντφληνο, θξίζηκε ζεσξείηαη ζε απηή 

ηε θάζε θαη ε δνθηκή ηεο ηδέαο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ έιεγρν ησλ αληαγσληζηηθψλ 

ηδεψλ ζε κηα θαηάιιεια ζηνρεπκέλε νκάδα θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη 

λα κεηξεζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ νη αθφινπζνη 6 παξάγνληεο: α) ε ζαθήλεηα θαη ε 

πεηζηηθφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ πξντφληνο, β) ην κέγεζνο ηεο αλάγθεο γηα ην 

πξντφλ, γ) ην κέγεζνο ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ αληαγσληζκφ, δ) ε 

αληηιακβαλφκελε αμία ηνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ε) ε πξφζεζε γηα αγνξά απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζη) πνηνη ζα είλαη νη θαηαλαισηέο - ζηφρνη θαη πνηα ε ζπρλφηεηα ηεο 

αγνξάο.  

 

Καηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο marketing 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

marketing. Ζ θαηάζηξσζε ελφο ζρεδίνπ ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ λένπ πξντφληνο 

απνηειείηαη γεληθά απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη πεξηγξαθή ηξηψλ βαζηθψλ ζηαδίσλ: 

 

  ΒΖΜΑ 1
ν
 ΒΖΜΑ 2

ν
 ΒΖΜΑ 3

ν
 

 

Πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή γηα: 

  

1. Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηφρνπ 

2. Σε δνκή ηεο αγνξάο ζηφρνπ 

3. Σε ζπκπεξηθνξά ηεο αγνξάο 

ζηφρνπ 

4. Σνλ αληηιεπηηθφ ράξηε ηνπ 

πξντφληνο 

5. Σνλ ζηφρν πσιήζεσλ 

6. Σνλ ζηφρν κεξηδίνπ αγνξάο 

7. Σα επηδησθφκελα θέξδε ησλ 

πξψησλ εηψλ 

 

Πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή γηα: 

  

1. Σε ηηκή πξντφληνο 

2. Σε ζηξαηεγηθή δηαλνκήο 

3. Σν πξνυπνινγηζκφ marketing 

γηα ηνλ πξψην ρξφλν 

 

Πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή γηα: 

  

1. Σν ζηφρν γηα καθξνρξφληεο 

πσιήζεηο 

2. Σν ζηφρν γηα ηα θέξδε 

3. Σε δηαρξνληθή ζηξαηεγηθή 

marketing 

 

Πίλαθαο 3: ρεδίν ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ 3 ζηαδίσλ (Kotler, 1991). 

Δπηρεηξεκαηηθή αλάιπζε 

θνπφο ηεο θάζεο απηήο είλαη λα αμηνινγεζεί ην πφζν ειθπζηηθή απφ 

πιεπξάο θεξδνθνξίαο είλαη ε λέα επηρεηξεκαηηθή πξφηαζε. Αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη 

εθηίκεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ λένπ πξντφληνο. Απηφ πεξηιακβάλεη: α) ηελ εθηίκεζε 

ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά, β) ηελ εθηίκεζε ησλ 

πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα αληηθαηάζηαζε θαη γ) ηελ εθηίκεζε ησλ 

πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε παιηνχο πειάηεο. 
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ηε ζπλέρεηα ηα ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζρεδηαζκνχ, κάξθεηηλγθ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξέπεη λα θάλνπλ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο θαη ησλ θεξδώλ ηνπ λένπ 

πξντφληνο. Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ζηελ αλάιπζε απηή είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο: 

 Μέγηζηεο έθζεζεο επέλδπζεο, ε νπνία είλαη ε πςειφηεξε απψιεηα πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ην ζρέδην.  

 Ζ πεξίνδνο επηζηξνθήο ηεο επέλδπζεο, ε νπνία είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε 

επηρείξεζε εηζπξάηηεη φιε ηεο ηελ επέλδπζε καδί κε κία πξνθαζνξηζκέλε 

απφδνζε. 

 Ζ αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ, δειαδή πφζεο κνλάδεο πξέπεη λα πνπιεζνχλ γηα 

λα έρνπκε κεδέλ θέξδε θαη κεδέλ δεκηά κε δεδνκέλε ηε ηηκή θαη ην θφζηνο.  

 

Αλάπηπμε πξντόληνο 

Ζ θάζε απηή δείρλεη αλ είλαη δπλαηή απφ ηερληθή θαη εκπνξηθή άπνςε ε 

θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο, κε βάζε ηελ αξρηθή ηδέα. Σν ηκήκα πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο είλαη ζπλήζσο ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D) 

θαη/ή ην ηκήκα ζρεδηαζκνχ, εάλ ππάξρεη. Σν θφζηνο ηεο θάζεο απηήο είλαη ζπλήζσο 

ηδηαίηεξα πςειφ ζε ζρέζε κε ηα έμνδα ησλ πξνεγνχκελσλ θάζεσλ. 

Σν ηκήκα R.&D. ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κία ε πεξηζζφηεξεο θπζηθέο 

εθδνρέο ηεο ηδέαο ηνπ πξντφληνο, νη νπνίεο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ηθαλνπνηνχλ ηα 

εμήο θξηηήξηα: α) νη θαηαλαισηέο λα αληηιακβάλνληαη φηη ελζσκαηψλεη ηηο ηδηφηεηεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ηεο ηδέαο πξντφληνο, β) ην πξντφλ/ππεξεζία λα είλαη 

αζθαιέο/ε θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη γ) ην θφζηνο θαηαζθεπήο λα 

ζπκβαδίδεη κε ηα πξνυπνινγηζκέλα θφζηε.  

 

Γνθηκή ζηελ αγνξά 

θνπφο ηεο δνθηκήο ζηελ αγνξά είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ πσιεηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ, ηε ρξήζε θαη ηελ εθ 

λένπ αγνξά ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο. Θα 

πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί ζε απηή ηε θάζε ηη είδνπο θαη πφζε δνθηκή 

ρξεηάδεηαη. Ζ έθηαζε ηεο δνθηκήο επεξεάδεηαη απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ηνλ 

θίλδπλν ηεο επέλδπζεο, ηελ ρξνληθή πίεζε θαη ην θφζηνο ηεο έξεπλαο. 
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Δηζαγσγή ζηελ αγνξά 

Δίλαη ε θάζε αλάπηπμεο ηνπ λένπ πξντφληνο κε ηα πεξηζζφηεξα έμνδα αθνχ 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ παξαγσγήο, ηελ παξαγσγή ή ελνηθίαζε 

εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη ηα έμνδα marketing. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ (Cateora & Graham 2003):  

Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξόλνπ: Αλ θάπνηνο αληαγσληζηήο εηνηκάδεηαη λα 

εηζάγεη έλα λέν αληαγσληζηηθφ πξντφλ, ε επηρείξεζε έρεη ηξεηο επηινγέο: 

(1)  Να εηζέιζεη πξώηε ζηελ αγνξά: Δάλ εηζέιζεη πξψηε ζηελ αγνξά ζα 

εμαζθαιίζεη θάπνηνπο ζεκαληηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη πειάηεο θαη επίζεο ζα 

θαηνρπξψζεη ηνλ ηίηιν ηνπ εγέηε. Αλ ην πξντφλ φκσο δελ είλαη απνιχησο έηνηκν 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα απνθηήζεη θαθή θήκε πνηφηεηαο. 

(2) Να εηζέιζεη παξάιιεια κε ηνλ αληαγσληζηή: Οη δχν επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη ηαπηφρξνλα γηα ηελ εμαζθάιηζε δηθηχσλ δηαλνκήο, αληηπξνζψπσλ 

θαη πειαηψλ, εθπαηδεχνπλ παξάιιεια ηελ αγνξά ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηελ ρξήζε ηνπ 

λένπ πξντφληνο θαη αληηκεησπίδνπλ απφ θνηλνχ ζθάικαηα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ππεξηζρχζεη φπνηα επηρείξεζε 

είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλε θαη έρεη αλαπηχμεη θαιχηεξα δηαδηθαζίεο φπσο 

marketing, εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θ.η.ι.  

(3)  Να εηζέιζεη κεηά ηνλ αληαγσληζηή: Σα πιενλεθηήκαηα εδψ είλαη φηη ν 

αληαγσληζηήο επσκίδεηαη ην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο αγνξάο, απνθαιχπηεη 

ζθάικαηα ηα νπνία κπνξεί λα απνθχγεη ε επηρείξεζε θαη βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο. Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη φηη ν αληαγσληζηήο απνθηά ηνλ 

ηίηιν ηνπ εγέηε / πξσηνπφξνπ θαη εμαζθαιίδεη πξψηνο ζεκαληηθνχο αληηπξνζψπνπο 

θαη πειάηεο. 

Ο ρξφλνο εηζφδνπ εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ χπαξμε απνζεκάησλ ηνπ πξντφληνο 

πνπ ην λέν πξντφλ έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη (ην απφζεκα νδεγεί ζε θαζπζηέξεζε 

εηζφδνπ κέρξη ηελ εμάληιεζή ησλ απνζεκάησλ) αιιά θαη απφ ην πφζν έληνλα επνρηθφ 

είλαη ην λέν πξντφλ(Cateora & Graham 2003). 

 

Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηόπνπ: Λίγεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ ην πξντφλ ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ εγρψξηα αγνξά. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

ζπλήζσο επηιέγνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη έπεηηα επεθηείλνληαη 

ζε άιιεο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ αξρηθά επξχηεξεο πεξηνρέο γηα αξρή θαη 

κεηά θηλνχληαη ζηηο επφκελεο. Σα βαζηθφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο πξψηεο 
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θαζψο θαη ηεο επφκελεο θάζε θνξά αγνξάο, είλαη ηα αθφινπζα: (α) δπλαηφηεηεο ζηελ 

αγνξά, (β) ηνπηθή θήκε ηεο επηρείξεζεο, (γ) θφζηνο απνζεκαηνπνίεζεο ζην δίθηπν, 

(δ) πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, (ε) επηξξνή ηεο 

πεξηνρήο πάλσ ζε άιιεο πεξηνρέο θαη (ζη) είζνδνο λέσλ πξντφλησλ απφ αληαγσληζηέο 

(Cateora & Graham 2003).   

 

Δπηινγή αγνξώλ – ζηόρσλ : Ο απψηεξνο ζθνπφο ελφο λένπ πξντφληνο είλαη 

νη πςειέο πσιήζεηο θαη ε γξήγνξε πξνζέιθπζε θαη άιισλ αγνξψλ - ζηφρσλ.  Γηα ην 

ιφγν απηφ επηιέγεηαη ε αγνξά πνπ ηα κέιε ηεο έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: (α) λα πηνζεηήζνπλ ην πξντφλ λσξίο, (β) λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ, (γ) λα έρνπλ βαξχλνπζα άπνςε, (δ) λα εθθξάδνληαη ζεηηθά γηα 

ην πξντφλ θαη (ε) ην θφζηνο εληνπηζκνχ ησλ κειψλ ηεο αγνξάο απηήο λα είλαη ρακειφ 

(Cateora & Graham 2003). 

 

Δπηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο εηζόδνπ ζηελ αγνξά : Καηαζηξψλεηαη εηδηθφ ζρέδην γηα 

ηελ εηζαγσγή ζηηο αγνξέο, ιακβάλεηαη ππφςε ην είδνο, ην κέγεζνο απηψλ αιιά θαη ε 

επηθξαηνχζα θνπιηνχξα, ε θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ηνπ κάξθεηηλγθ γίλεηαη αλάκεζα 

ζηα δηάθνξα εξγαιεία κάξθεηηλγθ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηα νπνία δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηελ αλαινγία ρξήζεο αλά αγνξά (Cateora & Graham 2003). 

 

 

Πηζαλνί ιόγνη απνηπρίαο λένπ πξνϊόληνο 

χκθσλα κε ηνλ Kotler (1991) νη πην πηζαλνί ιφγνη απνηπρίαο γηα έλα λέν 

πξντφλ είλαη νη αθφινπζνη: (α) ππεξεθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο, (β) κε θαιή 

ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο, (γ) κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, (δ) κε 

απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε, (ε) ππεξηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο, ζη) πςειφηεξα έμνδα 

δεκηνπξγίαο απφ ηα αλακελφκελα, (δ) ζθιεξφηεξε αληίδξαζε ησλ αληαγσληζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηελ αλακελφκελε θαη (ε) πξνψζεζε δπζνίσλεο ηδέαο απφ 

πςειφβαζκν ζηέιερνο. 

 

Παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επηηπρή δεκηνπξγία ελόο λένπ πξνϊόληνο 

χκθσλα κε ηνλ Kotler (1991) νη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ πξντφληνο είλαη νη αθφινπζνη: (α) έιιεηςε ζεκαληηθψλ ηδεψλ γηα λέα 

πξντφληα ζε νξηζκέλνπο ηνκείο βαζηθψλ πξντφλησλ, (β) θαηαηεκαρηζκέλεο αγνξέο, (γ) 

θνηλσληθνί θαη θπβεξλεηηθνί πεξηνξηζκνί, δ) θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ 
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λένπ πξντφληνο, (ε) έιιεηςε θεθαιαίσλ, (ζη) ζπληφκεπζε ρξφλνπ αλάπηπμεο 

θνβνχκελνη ηνπο αληαγσληζηέο θαη (δ) βξαρχο θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο ιφγσ 

γξήγνξεο αληηγξαθήο. 

 

Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή – Έθζεζε Barca  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή έρεη απνηειέζεη έλα απφ ηα 

θπξίαξρα ζέκαηα ζπδεηήζεσο ζηηο δνκέο ηεο  Δ.Δ. φπσο απηφ θαηαδεηθλχεηαη απφ ην 

πιήζνο ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη 

ζεζκνζέηεζαλ είηε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο, είηε θαηά ηηο πεξηνδηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο.  

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην κέιινλ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. κεηά ην 2013, ε αξκφδηα Δπξσπαία Δπίηξνπνο θ. Danuta Hubner 

αλέζεζε ζην γεληθφ δηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Ηηαιίαο θ. Fabrizio Barca ηε ζχληαμε κηαο κειέηεο ε νπνία ζα πεξηγξάθεη ηε 

θηινζνθία ηεο πνιηηηθήο απηήο θαη ζα πεξηέρεη βαζηθά ζεκεία θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο (Ηζηνζειίδα Regional Policy – Inforegio, 2012).  

Οη πξνηάζεηο ηνπ δξ. Barca εθπνλήζεθαλ ζε πιήξε αλεμαξηεζία απφ ηελ 

Δπηηξνπή, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζρέζεθαλ απφ αθαδεκατθνχο θαη 

αμησκαηνχρνπο ησλ θξαηψλ – κειψλ, έπεηηα απφ κηα ζεηξά ζπλεδξηάζεσλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2008 θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηελ έθζεζε ηνπ ε νπνία ηηηινθνξείηαη «An 

Agenda for a reformed Cohesion Policy – A place based approach to meeting 

European Union challenges and expectations», ε νπνία ράξηλ ζπληνκίαο ζα 

απνθαιείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία «Ζ Έθζεζε Barca», ηνλ Απξίιην ηνπ 2009. 

Σελ επνρή πνπ παξνπζηάζηεθε ε Έθζεζε Barca ππήξρε κηα δηαθσλία σο πξνο 

ην ηη είλαη ε πνιηηηθή απηή θαη σο πξνο ηελ πνξεία πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη ζην 

κέιινλ. Άιινη ηελ έβιεπαλ σο έλα εξγαιείν απαξαίηεην ζηελ Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηεο ίζεο επθαηξίεο ρσξίο λα πξνζθξνχεη ζηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη άιινη ζαλ έλα δπζθίλεην 

κεραληζκφ αλαδηαλνκήο ησλ πφξσλ κεηαμχ θξαηψλ – κειψλ θαη πεξηθεξεηψλ. Άιινη 

ζεσξνχζαλ πσο πξνζζέηεη αμία ζηελ πνιηηηθή ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη γη‟ απηφ 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη άιινη πίζηεπαλ πσο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε ρψξεο ή 

πεξηνρέο πνπ πζηεξνχλ ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.   

Γεδνκέλεο ηεο δηρνγλσκίαο γχξσ απφ ην ηη πξέπεη λα είλαη ε πνιηηηθή απηή, 

θαη γχξσ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο, ε έθζεζε μεθηλά πξνηείλνληαο έλα κνληέιν 

αλάπηπμεο ην νπνίν έρεη δνθηκαζηεί ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη πνπ νη ζπληάθηεο ηεο 

πηζηεχνπλ πσο είλαη θαηάιιειν θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν κνληέιν απηφ 
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είλαη κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο βαζηζκέλε ζηνλ ηφπν (place – based strategy) θαη κε 

βάζε απηφ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί νινθιεξσηηθά ε πνιηηηθή ηεο Έλσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη απηή λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη. 

Καζψο ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ε έξεπλα, νη κεηαθνξέο, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε 

απαζρφιεζε, ε πνιηηηθή ζπλνρήο είλαη ε θχξηα, αλ φρη ε κνλαδηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ, ε αλάγθε κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο έγηλε 

επηηαθηηθή ιφγσ θαη ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο(Ηζηνζειίδα Regional Policy 

– Inforegio, 2012). 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πνπ πξνηείλεη ε έθζεζε γλσζηή θαη σο «ην λέν 

παξάδεηγκα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο» έρεη δνθηκαζηεί ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ 

θφζκνπ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Ωο πνιηηηθή αλάπηπμεο βαζηζκέλε ζηνλ ηφπν 

(place – based development policy) κπνξεί λα νξηζηεί κηα καθξνπξφζεζκε 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο νπνίαο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο κφληκεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο (δειαδή ηεο ππν-ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ ε νπνία 

θαηαιήγεη ζε νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ρακειφηεξν ηνπ δπλεηηθνχ) θαη ηεο αληζφηεηαο 

(δειαδή ηεο χπαξμεο ππεξβνιηθνχ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ θάησ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζε φξνπο εηζνδήκαηνο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ) ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, κέζσ ηεο παξαγσγήο ελφο ζπλφινπ νινθιεξσκέλσλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηα κέηξα ησλ πεξηνρψλ απηψλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

ζρεδηαζκέλσλ θαη εθαξκνζκέλσλ απνζπψληαο θαη ζπλζέηνληαο ηηο ηνπηθέο 

πξνηηκήζεηο θαη γλψζεηο κέζσ ζπκκεηνρηθψλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη δεκηνπξγψληαο 

δεζκνχο κε άιιεο πεξηνρέο, ε νπνία πξνσζείηαη έμσ απφ ην ζχζηεκα (εμσγελήο 

παξέκβαζε) απφ έλα ζχζηεκα πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο φπνπ νη επηρνξεγήζεηο 

εμαξηψληαη απφ φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη κεηαθέξνληαη απφ 

αλψηεξα ζε θαηψηεξα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο (Ηζηνζειίδα Regional Policy – 

Inforegio, 2012). 

Σν θαζήθνλ πνπ έρεη αλαζέζεη ε Έλσζε ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο είλαη λα 

πξνσζήζεη ηε ζπλνιηθή, αξκνληθή αλάπηπμε θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα κεηώζεη ηηο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα επίπεδα αλάπηπμεο ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ θαη ηελ 

νπηζζνδξόκεζε ησλ ιηγόηεξν επλνεκέλσλ από απηέο. Οη δχν απηνί ζηφρνη 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πνιηηηθή πνπ πξνηείλεη ε έθζεζε θαζψο πξέπεη λα δνζεί ζε φιεο 

ηηο πεξηθέξεηεο ε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ ηε κέγηζηε δπλακηθή ηνπο 

(απνηειεζκαηηθφηεηα) θαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ε επθαηξία λα δήζνπλ ζε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαβίσζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο (ηζφηεηα). 

Ωζηφζν, ε αιιαγή πνπ πξνηείλεη ε έθζεζε είλαη ε απνζχλδεζε ηεο ζπλνρήο απφ ηε 
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ζχγθιηζε ηνπ ΑΔΠ κηαο πεξηθέξεηαο κε ην κέζν φξν ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο πεξηθέξεηαο κπνξεί λα απμεζεί ελψ παξάιιεια ην 

εηζνδεκαηηθφ ράζκα ηεο κε ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο λα απμάλεη ή κηα κείσζε απηνχ ηνπ 

ράζκαηνο λα ζπκβαδίδεη κε άλνδν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ιφγσ ηεο αλφδνπ 

ηνπ πιεζπζκνχ αηφκσλ κε ρακειφ εηζφδεκα ζηελ πεξηθέξεηα. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή πξνηείλεη πσο πξέπεη λα ππάξμεη κηα εμσγελήο παξέκβαζε 

ζε κηα πεξηθέξεηα γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, επεηδή ε νηθνλνκηθή 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο νθείινληαη ζηελ αλππαξμία 

ησλ θαηάιιεισλ ζεζκψλ ηνπο νπνίνπο ζπλεηδεηά ή ιφγσ αληθαλφηεηαο αδπλαηνχλ λα 

πξνζθέξνπλ νη ηνπηθέο ειίη. Γεχηεξν, επεηδή ε ζπγθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο 

είλαη ην απνηέιεζκα θνηλσληθψλ θαη ηδησηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη 

ρσξίο λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην θαηά πφζν απηέο βειηηψλνπλ ή κεηψλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην θαηά πφζν απηέο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζνπλ θάπνηα 

άιιε δηαδηθαζία ή λα επηδησρζνχλ επηπξφζζεηα.  

Αθφκα, πξέπεη λα ππάξρεη κηα αξρή ε νπνία ζα θαηεπζχλεη ηελ εμσγελή απηή 

παξέκβαζε θαη ε νπνία ζα ζέηεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο ζηφρνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεηαη, αθήλνληαο ζηα 

ρακειφηεξα επίπεδα δηνίθεζεο ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ αμηψλ, κέζα ζηα πιαίζηα 

πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη φπσο απηά πηζηεχνπλ πσο ηνπο ηαηξηάδεη. Ζ αξρή απηή 

πξέπεη λα είλαη ε Δπηηξνπή. 

ηε ζπλέρεηα, ε έθζεζε παξνπζηάδεη ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, φπσο απηή είλαη ζήκεξα θαη θάλεη κηα εθηίκεζε ησλ επηηπρηψλ θαη ησλ 

απνηπρηψλ ηεο ζε ζρέζε κε ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ πξνηείλεη. Σα δπλαηά ζεκεία 

ηεο είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο θαη ζπκβαηηθψλ 

δεζκεχζεσλ ην νπνίν απνηειεί πνιχηηκν ζηνηρείν ζηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηεο 

Έλσζεο απαηηεί αλαδηαλνκή αξκνδηνηήησλ, έλα ηζηνξηθφ επίηεπμεο ζηφρσλ, ηφζν 

φηαλ ε πνιηηηθή ζπλνρήο εθαξκνδφηαλ ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη φηαλ ηα ζρέδηα 

θαηαξηίδνληαλ κε ηελ παξέκβαζε θαη ηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη ε 

χπαξμε ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ γηα ηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο, ηελ πξναγσγή ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηελ θνηλή ρξήζε κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αδπλακίεο ηεο νη νπνίεο θαη επηβάιινπλ ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο είλαη ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ζε πξνηεξαηφηεηεο θαη ε 

αδπλακία δηάθξηζεο κεηαμχ επίηεπμεο ζηφρσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηζφηεηαο, 

έλα έιιεηκκα ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο, ε αδπλακία 
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ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ – κειψλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ζεζκηθέο 

αιιαγέο πξνζαξκνζκέλεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ε 

έιιεηςε ζπδήηεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν αχμεζεο ηεο επεκεξίαο ησλ 

πνιηηψλ ζε ηνπηθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, κε ηελ πξνζνρή λα δίλεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή ζχγθιηζε.    

Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη είλαη πσο ε πνιηηηθή ζπλνρήο είλαη 

αλαγθαία ζηελ Έλσζε, παξέρεη κηα θαηάιιειε βάζε γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο, αιιά γηα λα ην θαηνξζψζεη απηφ ρξεηάδεηαη κηα 

αιιαγή θαηεχζπλζεο. Πξνηείλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζε ηξεηο ή ηέζζεξηο ζηφρνπο θαη 

παξαζέηεη κηα ιίζηα απφ έμη, απφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη απηνί λα επηιεγνχλ. Οη δχν 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (θαηλνηνκία θαη θιηκαηηθή αιιαγή), νη δχν 

κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, άξα θαη ηελ αληζφηεηα (κεηαλάζηεπζε θαη παηδηά) θαη 

νη ηειεπηαίνη αθνξνχλ θαη ζηα δχν (πξνζφληα θαη γήξαλζε) (Ηζηνζειίδα Regional 

Policy – Inforegio, 2012). 

Σέινο, πξνηείλεη πσο ν αλαζρεκαηηζκφο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ πξέπεη 

λα γίλεη ζηε βάζε δέθα ππιψλσλ, νη νπνίνη είλαη νη παξαθάησ (Barca, 2009) : 

Ππιώλαο 1: Επηθέληξσζε ζηηο βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο. Πξνηείλεηαη ε 

επηθέληξσζε ηνπ 55% - 65% ησλ πφξσλ ζε ηξεηο ή ηέζζεξηο ζηφρνπο – 

πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίνη ζα ζπκθσλεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

αλάγθεο. Σα θξηηήξηα ηεο ρσξηθήο επηινγήο ζα παξακείλνπλ φπσο έρνπλ ελ πνιινίο, 

θαζψο νη πεξηθέξεηεο επηπέδνπ NUTS 2 (βαζηθέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ) είλαη απηέο γηα ηηο νπνίεο είλαη δηαζέζηκα νκνγελή θαη 

επηθαηξνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Μπνξεί λα γίλεηαη παξέκβαζε ζε φιεο ηηο 

πεξηθέξεηεο θαη φρη κφλν ζε εθείλεο πνπ πζηεξνχλ (έρνπλ ΑΔΠ ρακειφηεξν ηνπ 75% 

ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ), σζηφζν δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε αιιαγή απηνχ ηνπ 

θξηηεξίνπ γηαηί ζα απνπξνζαλαηφιηδε ηε ζπδήηεζε. Γίλεηαη φκσο ε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο θαη ζε πεξηνρέο κε ΑΔΠ πςειφηεξν απφ ην 75% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ 

φξνπ.   

Ππιώλαο 2: Έλα λέν ζηξαηεγηθό πιαίζην. Ο ζηξαηεγηθφο δηάινγνο πνπ 

δηεμάγεηαη κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ – κειψλ ή ησλ πεξηθεξεηψλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί θαη λα ηεζεί ζε έλα επξσπατθφ 

πιαίζην ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο αξρέο, δείθηεο θαη ζηφρνπο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ.  

Ππιώλαο 3: Μηα λέα ζπκβαηηθή ζρέζε, πινπνίεζή ηεο θαη ππνβνιή έθζεζεο. Ζ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε – κέιε ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ  κηα λένπ ηχπνπ ζπκβαηηθή 
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ζπκθσλία ε νπνία ζα εζηηάδεη ζηηο επηδφζεηο θαη ζηηο ζεζκηθέο απαηηήζεηο γηα 

παξέκβαζε θαη ζα θαιχπηεη φινπο ηνπο πφξνπο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πξνεηνηκαζία κηαο Δθηίκεζεο Δθαξκνγήο (φπνπ ρξεηάδεηαη) απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαη κηαο Σηξαηεγηθήο Αλαθνξάο ζηα Απνηειέζκαηα απφ ηα θξάηε – κέιε, εηεζίσο, 

κεηά ηνλ ηξίην ρξφλν.  

Ππιώλαο 4: Εληζρπκέλε δηαθπβέξλεζε γηα ηηο βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο. Ζ 

Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη κηα ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο γηα ηα εζληθά 

ζεζκηθά φξγαλα, νη νπνίεο ζα πξναπαηηείηαη λα πιεξνχληαη πξηλ ηε ρνξήγεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγεί 

ηελ πξφνδν πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ. 

Ππιώλαο 5: Πξνώζεζε πξόζζεησλ, θαηλνηνκηθώλ θαη επέιηθησλ δαπαλώλ. Ζ 

Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηελ αξρή ηεο «πξνζζεηηθφηεηαο», ε νπνία 

εμαζθαιίδεη φηη ηα θξάηε – κέιε δελ ππνθαζηζηνχλ ηηο εζληθέο ηνπο δαπάλεο κε 

δαπάλεο ηεο Δ.Δ., πξνβιέπνληαο άκεζε δηαζχλδεζε κε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο. Υξεηάδεηαη κηα ζπκβαηηθή δέζκεπζε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα κέηξα 

είλαη θαηλνηνκηθά θαη επηθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία. 

Ππιώλαο 6: Πξνώζεζε ησλ πεηξακαηηζκώλ θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπηθώλ 

θνξέσλ. Ζ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε – κέιε πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηνλ πεηξακαηηζκφ 

θαη λα επηηχρνπλ θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ, αθελφο ηεο δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη αθεηέξνπ, ηεο 

απνθπγήο θαηλφκελσλ ζθεηεξηζκνχ ηεο πνιηηηθήο απφ νκάδεο ζπκθεξφλησλ.   

Ππιώλαο 7: Πξνώζεζε ηεο δηαδηθαζίαο άληιεζεο δηδαγκάησλ: κηα θίλεζε 

πξνο ηελ αλάιπζε πξννπηηθώλ θαη επηπηώζεσλ. Ζ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ε 

θαιχηεξε εθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα είραλ 

πξνθχςεη εάλ δελ είρε ππάξμεη παξέκβαζε αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα ηη ιεηηνπξγεί θαη πνπ, θαζψο θαη λα επηδξάζνπλ κε ηξφπν πεηζαξρηθφ ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ ελεξγεηψλ. 

Ππιώλαο 8: Ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο Επηηξνπήο σο θέληξνπ εηδηθώλ γλώζεσλ. 

Πξνηείλεηαη κηα ζεκαληηθή επέλδπζε ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη κηα ζεηξά απφ 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ είλαη ππεχζπλεο 

γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ 

Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ.  

Ππιώλαο 9: Εμέηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. 

Δπίηεπμε κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ, κε ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απινχζηεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε 
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θαη κε ηελ εμέηαζε θαη άιισλ ηξφπσλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θφξηνπ πνπ 

έρνπλ επσκηζηεί ε Δπηηξνπή, ηα θξάηε – κέιε θαη νη δηθαηνχρνη. 

Ππιώλαο 10: Ελίζρπζε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρσλ 

θαη ηζνξξνπηώλ. Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ κεηαμχ ηεο 

Δπηηξνπήο, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο επίζεκνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο. Δλζάξξπλζε ηνπ 

ζπλερνχο δηαιφγνπ γηα ην πεξηερφκελν, ηα απνηειέζκαηα θαη ηνλ αληίθηππν ηεο 

πνιηηηθήο ζπλνρήο (Barca 2009; Ηζηνζειίδα Regional Policy – Inforegio, 2012).  

 

 

Σερλνινγηθά - Επηζηεκνληθά Πάξθα νξηζκόο  

Σα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα είλαη νξγαληζκνί πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ επηζηεκνληθή - ηερλνινγηθή έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ζπλψλπκνη νξηζκνί γηα ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα 

(Σ.Δ.Π.), φπσο Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα, εξεπλεηηθά πάξθα, ηερλνπφιεηο 

θαη βηνηαηξηθά πάξθα. Κάζε πάξθν παίξλεη ην φλνκα ηνπ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 

έξεπλαο θαη ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη. Πνιχ ζπρλά ηα 

Σ.Δ.Π. ζπλεξγάδνληαη ή ππάγνληαη απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα, φπσο Παλεπηζηήκηα, ε 

ζεηξά ησλ ιέμεσλ ηερλνινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ έρεη δεπηεξεχνπζα ζεκαζία. 

Ο ξφινο ησλ Σ.Δ.Π. είλαη λα παξέρνπλ έλα θαηαιπηηθφ πεξηβάιινλ 

ζεξκνθνηηίδαο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα λα κεηακνξθψζεη ηελ βαζηθή επηζηήκε 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζε εκπνξηθά βηψζηκεο θαηλνηνκίεο (Finn Hansson et all, 2005). 

Παγθνζκίσο δελ ππάξρεη γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηα Σ.Δ.Π. Μαδί κε ηηο 

ζεξκνθνηηίδεο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα ηερλνινγηθά θέληξα, ηα Σ.Δ.Π. είλαη 

πνιηηηθνί νξγαληζκνί πνπ ηδεαηά απνζθνπνχλ ζηελ δεκηνπξγία φισλ εθείλσλ ησλ 

ζπλζεθψλ γηα λα ηελ επαλα -βηνκεραλνπνίεζε, ζηελ πεξηθεξεηαθή - ηνπηθή αλάπηπμε 

θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηερλνινγηψλ (Finn Hansson et all, 2005).  

χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Δπηζηεκνληθψλ (ηερλνινγηθψλ) Πάξθσλ 

(IASP), o επίζεκνο νξηζκφο είλαη ν εμήο: «Έλα Επηζηεκνληθό (ηερλνινγηθό) Πάξθν 

είλαη έλαο νξγαληζκόο ν νπνίνο δηνηθείηαη από εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, θύξηνο 

ζηόρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε αύμεζε ηνπ πινύηνπ ηεο θνηλόηεηάο ηνπ, κε ηελ πξνώζεζε 

ηεο θνπιηνύξαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ. Γηα λα κπνξέζνπλ λα εθπιεξσζνύλ 

απηνί νη ζηόρνη, ην Επηζηεκνληθό Πάξθν δηεγείξεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηε ξνή ηεο γλώζεο 
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θαη ηεο ηερλνινγίαο κεηαμύ ησλ παλεπηζηεκίσλ, ησλ εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ, ησλ 

εηαηξεηώλ θαη ηεο αγνξάο. Δηεπθνιύλεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο επώαζεο θαη ησλ παξειθόκελσλ δηεξγαζηώλ θαη παξέρεη άιιεο 

ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πςειή πνηόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ.» (Ιζηνζειίδα IASP, 2011). 

χκθσλα κε ηελ Βξεηαληθή Έλσζε Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ, έλα Σ.Δ.Π. είλαη 

έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηα αθφινπζα (Hansson et all, 

2005): (α) επίζεκεο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε έλα Παλεπηζηήκην ή άιια αλψηεξα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο, (β) ν ζρεκαηηζκφο θαη ε 

αλάπηπμε κε βάζε ηε γλψζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη άιισλ νξγαληζκψλ πνπ ζπρλά 

εδξεχνπλ ζην πάξθν θαη (γ) κία δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία είλαη ελεξγά 

δεζκεπκέλε ζηελ κεηάδνζε ηερλνινγίαο θαη επηρεηξεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζην πάξθν.  

Ο Link (2002) απφ ηελ άιιε πιεπξά ζε έξεπλα ηνπ ζηα Σ.Δ.Π. ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ζρεηηθά κε ηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηα Παλεπηζηήκηα, ηνλίδεη φηη έλα Σ.Δ.Π. πξέπεη λα πιεξεί ηνπο θάησζη 3 φξνπο: (α) 

κία αθίλεηε ηδηνθηεζία, (β) έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο θαη (γ) ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε αθαδεκατθά ηδξχκαηα, ηελ θπβέξλεζε 

θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.Σα Σ.Δ.Π. θαζνξίδνληαη σο νξγαλσηηθέο νληφηεηεο πνπ 

πσινχλ ή κηζζψλνπλ ρσξνηαμηθά παξάπιεπξν ή θνληηλφ έδαθνο ή θηίξηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο ή άιινπο νξγαληζκνχο, ησλ νπνίσλ νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε 

έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ησλ λέσλ πξντφλησλ ή ησλ δηαδηθαζηψλ. Σα Σ.Δ.Π. γεληθά 

θαζηεξψλνληαη κε δχν βαζηθνχο ζηφρνπο (Felsenstein, 1994). Ο πξψηνο ζηφρνο 

αλαπηχζζεη ηελ εμέιημε θαη ηελ αχμεζε ησλ λέσλ, κηθξψλ, εηαηξηψλ πςειήο 

ηερλνινγίαο, δηεπθνιχλνληαο ηε κεηαθνξά ηεο παλεπηζηεκηαθήο ηερλνγλσζίαο ζηηο 

κηζζσηέο επηρεηξήζεηο θαη παξαθηλψληαο ηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ 

θαη δηαδηθαζηψλ. Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ν ξφινο ηνπ θαηαιχηε γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Παξά ηηο δηαθνξέο ζηνπο νξηζκνχο ησλ Σ.Δ.Π., ε παγθφζκηα βηβιηνγξαθία 

ζπγθιίλεη ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηξηψλ δηαζηάζεσλ (Hansson, 2007): (α) ν θπζηθφο 

ρψξνο βξίζθεηαη θνληά ζε έλα εξεπλεηηθφ θέληξν, β) ε γλψζε θαη ε ηερλνινγία 

αηρκήο είλαη ε βαζηθή ελαζρφιεζε θαη γ) ππάξρεη εμεηδηθεπκέλε δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία πνπ βνεζά ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ (ππεξεζίεο ζεξκνθνηηίδαο). 
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Θζηνξηθό ηωλ Σερλνινγηθώλ - Επηζηεκνληθώλ Πάξθωλ: 

Σα Σ.Δ.Π. αλαπηχρζεθαλ σο ζεζκφο κεηά ην ηέινο ηνπ 2
νπ

 παγθφζκηνπ 

πνιέκνπ, ζηηο Ζ.Π.Α. έθαλαλ ηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ 

ππφινηπν θφζκν. Σα πξψηα κεγάια Σ.Δ.Π. δεκηνπξγήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 ζην 

Stanford (1951) θαη ηε Βφξεηα Καξνιίλα (Research Triangle Park, 1959). ηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε Βνζηφλε, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ Μ.Η.Σ. θαη ησλ άιισλ 

δηεζλνχο θήκεο εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη άιιεο 

πεξηνρέο ησλ Ζ.Π.Α. (Σέμαο, Ν. Τφξθε θ.α.) ηελ Δπξψπε, ην πξψην Σ.Δ.Π. 

δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ζηε Μ. Βξεηαλία (Cranfield, 1968) 

ελψ ζηε δεθαεηία ηνπ ‟70 δεκηνπξγήζεθαλ ηα Σ.Δ.Π. ζην Κέηκπξηηδ (1972) θαη ην 

Δδηκβνχξγν (1974). ηηο αξρέο ηνπ ‟70 δεκηνπξγήζεθε ζηε Κπαλή Αθηή (Γαιιία) ην 

Sofia-Antipolis, ε κεγαιχηεξε Σερλφπνιε ηεο Δπξψπεο. ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 άξρηζε 

ε δεκηνπξγία Σ.Δ.Π. θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ελψ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 

άξρηζε ε αλάπηπμε Σ.Δ.Π. ζηελ Ηλδία θαη ηελ Κίλα ( ατηάθεο 2006).  

Σα Σ.Δ.Π. ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ έλα πνζνζηφ 

επηηπρίαο πεξίπνπ 50% κε ρξφλν αμηνιφγεζεο ηνπο πεξίπνπ ηα δεθαπέληε (15) ρξφληα. 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πάλησο είλαη φηη δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ηζρπξνί δεζκνί κε ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο (ππάξρνπλ εμαηξέζεηο), αιιά ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθή 

(ατηάθεο 2006).  

Ζ δηαρξνληθή αλάπηπμε ησλ Σ.Δ.Π.,  βάζεη έξεπλαο ηνπ Link (2006) ζηα 

Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ πεξίνδν 1950 – 2000, 

ζηεξίδεηαη ζε 3 βαζηθνχο άμνλεο: (1
νο

) Γλσζηηθό πεξηβάιινλ: Ζ απφζηαζε αλάκεζα 

ζην πάξθν θαη ζην πιεζηέζηεξν Παλεπηζηήκην επηδξά αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πάξθνπ. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ Σ.Δ.Π. κεηψλεηαη πεξίπνπ θαηά 10% γηα θάζε 100 

κίιηα απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ πάξθνπ θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ, (2
νο

) 

Υξεκαηννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ: Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ελφο Σ.Δ.Π. απμάλεηαη 

πεξίπνπ 6,9% εηεζίσο εάλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, (3
νο

) Ζ 

κεζηηηθή δηαρείξηζε: Ο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ρακειφηεξνο θαηά 6,6% 

φηαλ ηα Σ.Δ.Π. δηαζέηνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπο κφλν πξνο κίζζσζε αληί γηα κίζζσζε θαη 

πψιεζε. Αθφκα, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη 

ν παξάγνληαο ηεο ηερλνινγίαο. Σνλ ζεκαληηθφ βαζκφ αλάπηπμεο έρνπλ ηα Σ.Δ.Π. πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, κεραληθήο, ηαηξηθήο θαη 
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ηειεπηθνηλσλίαο. Οη ηερλνινγίεο κε ηνλ ζεκαληηθφηεξα αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 

είλαη απηέο ησλ ρεκηθψλ θαη ηεο γεσξγίαο. 

 

Σερλνινγηθά – Επηζηεκνληθά Πάξθα - Πξνϋπνζέζεηο 

χκθσλα κε ηνλ Cabral (1998) γηα λα ζεσξεζεί έλαο νξγαληζκφο σο Σ.Δ.Π. ζα 

πξέπεη λα πιεξεί ηηο αθφινπζεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: λα έρεη πξφζβαζε ζε 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο γλψζεο 

φπνπ ην πάξθν έρεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα εκπνξεπηεί ηα πςειήο 

πνηφηεηαο πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρεη 

εκπεηξνγλσκνζχλε ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηηο εηαηξίεο, 

ηδηαίηεξα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπρλά ζηεξνχληαη κηα ηέηνηα πεγή 

γλψζεσλ, λα αλήθεη ζε κηα θνηλσλία πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζηαζία ησλ απφξξεησλ 

πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ, κέζσ επξεζηηερληψλ, αζθάιεηαο ή νπνηνλδήπνηε άιισλ 

κέζσλ, λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ή λα απνξξίςεη εηαηξίεο πνπ εηζρσξνχλ ζην 

Πάξθν. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο εηαηξίαο πξέπεη λα είλαη ζπλαθέο κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ Σ.Δ.Π., λα έρεη κηα ζαθή ηαπηφηεηα, πνπ αξθεηά ζπρλά εθθξάδεηαη 

ζπκβνιηθά, σο επηινγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ Πάξθνπ, ην ινγφηππφ ηνπ ή ην δηνηθεηηθφ 

θείκελν, λα έρεη κηα δηνίθεζε πνπ δελ έρεη κφλν δηαπηζησκέλε ή αλαγλσξηζκέλε 

εκπεηξνγλσκνζχλε ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα, αιιά θαη έρεη παξνπζηάζεη 

καθξνπξφζεζκα ζρέδηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, λα έρεη ηελ ππνζηήξημε ηζρπξψλ, 

δπλακηθψλ θαη ζηαζεξψλ νηθνλνκηθψλ πξσηαγσληζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα 

ρξεκαηνδνηηθή ππεξεζία, έλα πνιηηηθφ ίδξπκα ή έλα ηνπηθφ Παλεπηζηήκην, λα έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ζηε δηνίθεζή ηνπ έλα δξαζηήξην άηνκν κε φξακα, κε ηθαλφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ, κε πςειφ θαη αλαγλσξίζηκν πξνθίι, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζηελ θνηλσλία 

απφ ηνπο αξκφδηνπο πξσηαγσληζηέο, θαζψο ζπζηεκαηνπνηεί ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηνπ αθαδεκατθνχ θφζκνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο, κεηαμχ ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ζρεδίσλ θαη ηεο θαιήο δηαρείξηζεο, λα πεξηθιείεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εηαηξηψλ 

ζπκβνχισλ, θαζψο επίζεο θαη ηερληθέο εηαηξίεο ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ εηαηξηψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.  

 

Δηαθνξέο Πάξθωλ - Κύξηεο 

Ο φξνο «Δπηζηεκνληθφ Πάξθν» είλαη ν γεληθφο φξνο γηα φινπο ηνπο 

Οξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά, βάζεη ηεο Βξεηαληθήο Έλσζεο 

Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ: (α) Γηαηεξνχλ επίζεκεο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε 

Παλεπηζηήκηα ή άιια αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθνχο 
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νξγαληζκνχο, (β) ζρεκαηίδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ κε βάζε ηε γλψζε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ πνπ εδξεχνπλ ζην πάξθν, (γ) ε δηνηθεηηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία είλαη ελεξγά δεζκεπκέλε ζηε κεηάδνζε ηερλνινγίαο θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζην πάξθν. Πνιχ ζπρλά σζηφζν 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη φξνη, φπσο Σερλνινγηθά Πάξθα, Σερλνπφιεηο, Βην-

ηαηξηθά Πάξθα θηι. Απηά ηα νλφκαηα ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο marketing 

θαη πξνψζεζεο. Ωζηφζν, ζπρλά ππάξρνπλ θαη πην νπζηαζηηθέο δηαθνξέο (Βξεηαληθή 

Έλσζε Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ, 2010):  

Σν Σερλνινγηθό Πάξθν έρεη δηεπξπκέλν πεδίν έξεπλαο γηα λα ζπκπεξηιάβεη 

ηελ έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή πςειήο ηερλνινγίαο.  

Μία Θεξκνθνηηίδα ππνζηεξίδεη επηρεηξήζεηο κφλν ζηελ πξψηε θάζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δσήο.  

Έλα Δξεπλεηηθό Πάξθν κπνξεί λα αζρνιείηαη κφλν κε ηελ Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε.  

Έλα Βην-Ηαηξηθό Πάξθν πεξηγξάθεη ην Σ.Δ.Π. πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε ηαηξηθέο 

θαξκαθεπηηθέο θαη επηρεηξήζεηο πγείαο. 

Σα Σ.Δ.Π. δηαθέξνπλ απφ ηηο ηππηθέο, επηρεηξεκαηηθέο πεξηνρέο πςειήο 

ηερλνινγίαο, θαζψο είλαη θαιχηεξα νξγαλσκέλα, ζρεδηαζκέλα θαη δηνηθνχκελα. 

Γηαθέξνπλ επίζεο απφ ηα επηζηεκνληθά θέληξα, θαζψο επηθεληξψλνληαη ζηε 

κειινληηθή αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Οη επηρεηξήζεηο θαη νη 

νξγαληζκνί ζηα Σ.Δ.Π. εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ζηελ θαηλνηνκία, ζε 

αληίζεζε κε ηα βηνκεραληθά πάξθα πνπ εζηηάδνπλ ζηελ παξαγσγή θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά πάξθα πνπ εζηηάδνπλ ζηε δηαρείξηζε (Ηζηνζειίδα Wikipedia 2011). 

Ωο ζπκπέξαζκα κπνξνχκε λα πνχκε φηη πνιιέο θνξέο ηα φξηα κεηαμχ ησλ νλνκαζηψλ 

ησλ δηαθφξσλ πάξθσλ γίλνληαη δπζλφεηα κε θπξίαξρν ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζθνπψλ ησλ ηδξπηψλ. Ωο θχξηα παξαηήξεζε κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ηα Σ.Δ.Π. 

θαη ηα Σ.Δ.Π. βξίζθνληαη πνιχ θνληά κε φξηα «δπζλφεηα» θαη πνιιέο θνξέο ε 

ζχκπηπμε ηνπο ζε Σ.Δ.Π. είλαη πξνζθνξφηεξε σο ε ιχζε πνπ αμηνπνηεί φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο. 
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Οξηζκόο ηωλ Παλεπηζηεκηαθώλ Επηζηεκνληθώλ Πάξθωλ 

Παλεπηζηεκηαθφ Δπηζηεκνληθφ Πάξθν νξίδεηαη σο έλαο κε θεξδνζθνπηθφο ή 

θεξδνζθνπηθφο θνξέαο πνπ αλήθεη εμ‟ νινθιήξνπ ή κεξηθψο ζε έλα παλεπηζηήκην 

(Ηζηνζειίδα AURP 2011). Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πάξθνπ είλαη λα πξνσζήζεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ 

δεκηνπξγψληαο λέεο επηρεηξήζεηο, πξνζζέηνληαο αμία ζηηο εηαηξίεο θαη 

δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε (Ηζηνζειίδα IASP, 

2011). χκθσλα κε ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ Association of University 

Research Parks (AURP) , ηα Παλεπηζηεκηαθά Σ.Δ.Π. έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

Δίλαη θπξίσο θηίξηα πνπ πξσηίζησο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηηο ηδησηηθέο/δεκφζηεο 

κνλάδεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ππνζηεξίδνπλ επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

πςειή ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ζπκβαηηθή, έρνπλ 

επίζεκε ή ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε έλα ή πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά ή εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ γίλεηαη κέζσ ησλ βηνκεραληθψλ ζπλεξγαζηψλ, πνπ βνεζνχλ ζηελ 

αχμεζε ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,  

εληζρχνπ ηελ κεηαθνξά ηερλνινγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ αλάκεζα ζηα 

παλεπηζηήκηα θαη ζηηο βηνκεραληθέο ζπζηάδεο, ζπληεινχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ηελ ηερλνινγία πξνο φθεινο 

ζπλήζσο ηεο θνηλφηεηαο ή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (Ννκφο – Πεξηθέξεηα).  

Δηαθξίλνληαο ηα  Σερλνινγηθά - Επηζηεκνληθά Πάξθα δηνηθεηηθά 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Hyun, 1996; Lee, 1992), ηα Σ.Δ.Π. ηαμηλνκνχληαη σο πξνο ηε 

δηνίθεζή ηνπο ζε πέληε νκάδεο σο εμήο: 

 

 Δίδε δηνίθεζεο Υαξαθηεξηζηηθά 

1 Πάξθν - Παλεπηζηήκην 
Σα πάξθα αλαπηχζζνληαη ζε κηθξήο θιίκαθαο πεξηνρέο ή 

ηχπνπο νηθνδφκεζεο ιφγσ νηθνλνκηθψλ νξίσλ. 

2 

Κεληξηθή θπβέξλεζε 
Σα πάξθα βξίζθνληαη ζε κηα κεγάιε πεξηνρή γηα λα 

εληζρχζνπλ ηελ εζληθή αληαγσληζηηθή δχλακε. 

Σνπηθή θπβέξλεζε 
Σα πάξθα αλαπηχζζνληαη γηα λα αλαδσνγνλήζνπλ ηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία 

3 Πάξθν θνηλήο ζπλεξγαζίαο Σν ίδξπκα θαηέρεη θαη ιεηηνπξγεί ην πάξθν 

4 
Πάξθν κε πξσηνβνπιία 

παξάγνληα αλάπηπμεο 

Σα πάξθα ρηίδνληαη απφ παξάγνληεο αλάπηπμεο σο ηξφπνο 

αλάπηπμεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

5 
Με θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο 

πάξθνπ 

Σν πάξθν ηδξχεηαη γηα λα αλαδσνγνλήζεη ηελ νηθνλνκία 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 
 

Πίλαθαο 4: Γηάθξηζε Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ βάζεη δηνίθεζεο (Hyun, 1996; Lee, 1992).
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Δηαθξίλνληαο ηα  Σερλνινγηθά - Επηζηεκνληθά Πάξθα κε όξνπο εγθαηάζηαζεο  

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Hyun, 1996; Ko, 2000), ηα Σ.Δ.Π. είλαη 

ηαμηλνκεκέλα ζε δχν νκάδεο βάζεη εγθαηάζηαζεο: 

 

Κξηηήξηα ρέδην αλάπηπμεο ηόρνη θαη ιεηηνπξγίεο 

Φπζηθή 

εκθάληζε 

πγθεληξσηηθφ πάξθν 
Απμαλφκελεο επαθέο κεηαμχ 

εξεπλεηψλ 

Γηαζθνξπηζκέλν πάξθν 
Πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

κηζζσηψλ νξγαληζκψλ 

Μηθηφ πάξθν 
Δπίηαζε ηελ επειημία ζηε ιεηηνπξγία 

θαη ηε δηνίθεζε 

Υσξηθή 

έθηαζε 

Κέληξν-δνκεκέλν πάξθν 
Μείσζε ηεο ηηκήο εδάθνπο θαη ηεο 

ελνηθίαζεο θηηξίσλ 

Πάξθν πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηελ ηνπνζεζία  

Παξνρή μερσξηζηνχ ρψξνπ γηα 

κεκνλσκέλνπο κηζζσηέο 

Πάξθν ηχπνπ-ηερλφπνιηο 
Γηαζεζηκφηεηα δηαθνξεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ κέζα ζην πάξθν 

 

Πίλαθαο 5: Γηάθξηζε Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ βάζεη εγθαηάζηαζεο (Hyun, 1996; Ko, 2000) 

 

Δηαθξίλνληαο ηα  Σερλνινγηθά - Επηζηεκνληθά Πάξθα κε όξνπο ζηόρεπζεο  

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Hyun, 1996; Ko, 2000), ηα Σ.Δ.Π. είλαη 

ηαμηλνκεκέλα σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο σο θάησζη: 

 ρέδην αλάπηπμεο ηόρνη θαη ιεηηνπξγίεο 

1 Πάξθν θεληξνζεηεκέλν ζηελ Δ & Α Μεηαθνξά ηερλνινγίαο 

2 
Πάξθν θεληξνζεηεκέλν ζηελ 

θαηλνηνκία ηερλνινγίαο 

Καηλνηφκεο λεντδξπζέληεο θαη 

ππάξρνπζεο εηαηξίεο 

3 
ρεκαηηζκφο πάξθνπ ζηε βάζε ηεο 

ηερλνινγίαο 

Καζηέξσζε κηαο βάζεο ηερλνινγίαο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

δπλαηφηεηαο ηερλνινγίαο 

4 
Πάξθν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο βηνκεραλίαο 

Αλαδηάξζξσζε ηεο βηνκεραληθή ζχλζεζε 

ηεο πεξηθέξεηαο 

5 
Πάξθν πνπ δηεθπεξαηψλεη 

πνιιαπινχο ζηφρνπο 

Διαρηζηνπνίεζε πνζνζηνχ κε 

εγθαηνίθεζεο ιφγσ εχθνιεο έιμεο 

κηζζσηψλ  

 

Πίλαθαο 6: Γηάθξηζε Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ βάζεη ζηφρσλ (Hyun, 1996; Ko, 2000). 
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Μνληέια αλάπηπμεο Επηζηεκνληθώλ Πάξθωλ 

Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη κνληέισλ αλάπηπμεο γηα ηα Σ.Δ.Π.: ν πξψηνο είλαη έλα 

κνληέιν γηα ηελ εγθαζίδξπζε λένπ Σ.Δ.Π. ζε κηα λέα ηνπνζεζία, ν δεχηεξνο είλαη έλα 

κνληέιν γηα ηελ ελίζρπζε ελφο παιαηνχ αλελεξγνχ Σ.Δ.Π. θαη ν ηξίηνο είλαη έλα 

κνληέιν γηα ηε κεηαηξνπή ελφο Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ ζε Σ.Δ.Π. Αλαθνξηθά κε ην 

πξψην κνληέιν, ηα ζρέδηα αλάπηπμεο θαη νη ηχπνη δηνίθεζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε πέληε πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηα 

πάξθα έρνπλ δεκηνπξγεζεί, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Kang, 2004). 

Υαξαθηεξηζηηθά 

πεξηθέξεηαο 

ρέδηα 

αλάπηπμεο 
Σύπνο δηνίθεζεο Βαζηθό ζεκείν 

Όπαξμε δηαπξεπψλ παλεπηζηεκίσλ 

πγθεληξσηηθή 

ζπζζψξεπζε 

Κεληξνζεηεκέλα 

θηίξηα 

Βαζηζκέλν ζε 

Παλεπηζηήκην 

Γεκηνπξγία επαθψλ 

κεηαμχ ππαιιήισλ 

θφξπηα 

ζπζζψξεπζε 

Κεληξνζεηεκέλα 

θηίξηα 

Βαζηζκέλν ζε 

Παλεπηζηήκην 

Γίθηπν κεηαμχ 

παλεπηζηεκίσλ θαη 

Σ.Δ.Π. 

Δπηζπκεηφ πεξηβάιινλ δηαβίσζεο 

Μεηξνπνιηηηθή 

πφιε 
Σχπνο ηερλφπνιηο 

Πξσηνβνπιία 

παξάγνληα 

αλάπηπμεο 

Υακειή ηηκή εδάθνπο 

θαη ελνηθίαζεο θηηξίσλ 

Μηθξή θαη κεζαία 

πφιε 

Σχπνο 

ζπγθεληξσηηθψλ 

θηηξίσλ 

Καζνδήγεζε απφ 

ηελ θπβέξλεζε 

Πεξηνρή κηθξψλ 

θηηξίσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλε 

εξεπλεηηθή πεξηνρή 

Άθζνλν θνηλσληθφ γεληθφ θεθάιαην 

Πξφζβαζε ζε 

αεξνδξφκην 
Σχπνο ηερλφπνιηο 

Πξσηνβνπιία 

παξάγνληα 

αλάπηπμεο 

Αλάπηπμε πάξθνπ 

πνιιαπιψλ 

ιεηηνπξγηψλ 

Πξφζβαζε ζε 

ιατθέο πεξηνρέο 

Σχπνο ζθφξπησλ 

θηηξίσλ 

Κνηλφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Μηθξή πεξηνρή πάξθνπ 

κε θέληξν ην δίθηπν 

Οκάδα εηαηξηψλ πςειήο ηερλνινγίαο 

πγθεληξσηηθή 

νκάδα 

Σχπνο ζθφξπησλ 

θηηξίσλ 

Κνηλφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Αλαδσνγνλεκέλν 

θεθάιαην επέλδπζεο 

θφξπηα νκάδα 

Σχπνο 

ζπγθεληξσηηθήο 

ηνπνζεζίαο 

Κνηλφο 

ζπλεηαηξηζκφο 

Αλαδσνγνλεκέλν 

θεθάιαην επέλδπζεο 

Υακειή ηηκή 

εδάθνπο θαη 

ελνηθίαζεο θηηξίσλ 

Σχπνο πεξηνρήο 
Καζνδήγεζε απφ 

ηελ θπβέξλεζε 

Καηαζθεπή πάξθνπ 

πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ παξαγσγή 
 

Πίλαθαο 7: Μνληέιν αλάπηπμεο λένπ Δπηζηεκνληθνχ Πάξθνπ (Kang, 2004) 
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Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν κνληέιν ελίζρπζεο παιαηψλ Σ.Δ.Π., νη ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμεο ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο πνπ πεγάδνπλ 

ηα πξνβιήκαηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Kang, 2004).  

Πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο 
ηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 

Αζζελήο βάζε ηνπηθήο 

ηερλνινγίαο 

Πξναγσγή ηνπ πάξθνπ ζε έλα πάξθν πεξηζζφηεξν 

επηθεληξσκέλν ζηελ παξαγσγή 

Αμηνζεκείσηα 

αλαμηνπνίεηνο ρψξνο 

Αλάπηπμε ησλ βεκάησλ ηνπ πάξθνπ κεηά ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ ηεο ελνηθίαζεο θηηξίσλ θαη ηεο ηηκήο 

εδάθνπο 

Αθαηάιιειε δηνίθεζε 

θαη ιεηηνπξγία 

Αιιαγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

ηδησηηθή ή εηζαγσγή ελφο επαγγεικαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο ηνπ πάξθνπ 

Έιιεηςε απαξαίηεησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή 

δπλαηφηεηαο έξεπλαο 

1. Δλίζρπζε ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πάξθνπ  

2. Αχμεζε εξεπλεηηθήο δπλαηφηεηαο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο εξεπλεηηθνχ ζπιιφγνπ κέζα ζην 

πάξθν 

 

Πίλαθαο 8: Μνληέιν αλάπηπμεο γηα ελίζρπζε παιαηνχ Σ.Δ.Π. (Kang, 2004) 

 

Σέινο, φηαλ έλα βηνκεραληθφ πάξθν ή κηα επηρεηξεζηαθή πεξηνρή 

κεηαηξέπεηαη ζε Σ.Δ.Π., είλαη ζεκαληηθφ λα: (α) θαηαζθεπαζηνχλ εγθαηαζηάζεηο 

ζεξκνθνηηίδαο επηρεηξήζεσλ θαη θέληξα ππεξεζηψλ γηα λεντδξπζέληεο εηαηξίεο, β) 

εληζρπζνχλ νη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Π. θαη γ) δεκηνπξγεζεί ελφο ζχζηεκα 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζα θαζνδεγείηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ή απφ κε θεξδνζθνπηθνχο 

Οξγαληζκνχο, ηα νπνία είλαη θαη ηα θαηαιιειφηεξα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  

 

Αλάιπζε παξαγόληωλ επηηπρίαο ελόο Σερλνινγηθνύ - Επηζηεκνληθνύ Πάξθνπ 

Γεδνκέλνπ φηη ε επηηπρία είλαη έλαο δενληνινγηθφο φξνο, ζα κπνξνχζε λα 

δηαθέξεη απφ πάξθν ζε πάξθν. Δπνκέλσο πξέπεη λα ζρεκαηηζηνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα 

κεηξεζεί ε επηηπρία ζε έλα εξεπλεηηθφ πάξθν. Ο Hilpert (1991) ππνζηεξίδεη φηη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

πάξθνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηα Σ.Δ.Π. Δπίζεο 

δειψλεη φηη ε πνιηηηθή αηκφζθαηξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πάξθνπ 

είλαη πνιχ θξίζηκε. Ο Miller θαη ν Cote (1987) ζέηνπλ ηε δηάπιαζε κηαο βάζεο 

θαηλνηνκίαο ηερλνινγίαο σο νπζία ζηελ αλάπηπμε Σ.Δ.Π.. Ο Felsenstein (1994) 

ππνζηεξίδεη φηη ε ζηελή εγγχηεηα ζηα παλεπηζηήκηα είλαη πνιχ θξίζηκε γηα ηα Σ.Δ.Π. 
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θαη ν Minshall (1983) ηνπνζεηεί ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ 

πςειή ηερλνινγία ζαλ θξίζηκν παξάγνληα. Ο Lee (1992) ηνλίδεη φηη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηελ πεγή ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηψλ είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο. 

 

Ειιάδα θαη θαηλνηνκία 

Ειιεληθόο Υάξηεο Καηλνηνκίαο: Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, σο κηα 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αμηψλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ, ζπληζηά ηε 

κεγάιε πξφθιεζε ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ θαηλνηνκία πιένλ εκθαίλεηαη  σο ην λέν πεδίν 

επθαηξηψλ γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθφηεηαο, παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθνχ 

νθέινπο. Γηα ην ιφγν απηφ φιεο νη νηθνλνκίεο παγθφζκηα, θαη αζθαιψο θαη ε 

ειιεληθή νηθνλνκία, έρνπλ σο βαζηθή ηνπο  πξνηεξαηφηεηα ηελ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ λα αμηνπνηνχλ λένπο δπλεηηθνχο αλαπηπμηαθνχο 

ζπληειεζηέο, νη νπνίνη έρνπλ σο βάζε ηελ γλψζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Δηδηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο θαη βαζηάο χθεζεο κηαο νηθνλνκίαο θαη δε ηεο ειιεληθήο, 

ε θαηλνηνκία κέζα απφ ηελ δηεξγαζία – δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο απηήο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο αιιά εηδηθά απφ ηα Σ.Δ.Π. ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 

ηελ εηδνπνηφ εθείλε δηαθνξά ε νπνία ζα πξνζδψζεη λέα ψζεζε ζηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία. Οη επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ, έρνπλ κεηαβάιιεη δξαζηηθά ηα δεδνκέλα ζηνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο. ήκεξα, ηα παξαδνζηαθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια είλαη πιένλ 

παξσρεκέλα θαη θπξίσο έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο αλά ηνλ 

θφζκν δεκηνπξγνχλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο (Διιεληθφο Υάξηεο Καηλνηνκίαο 

2009, 2010). .  

Ζ θξίζε είλαη βέβαην φηη ζα επηηαρχλεη ηηο ζρεδηαδφκελεο ζε φια ηα επίπεδα 

αιιαγέο, ζέηνληαο ηελ θαηλνηνκία ζην επίθεληξν ελφο λένπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ 

παξά ηηο φπνηεο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ εμειίζζνληαη ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ 

γίγλεζζαη. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα είλαη πξνθαλψο ζεκαληηθέο. 

Μέρξη πξφζθαηα, ην βαζηθφ κέηξν γηα ηελ θαηλνηνκία, ήηαλ νη πφξνη πνπ ζηνρεπκέλα 

θαηεπζχλνληαλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε (R&D), σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

ήκεξα, νη ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο θαη επηρεηξήζεηο, δελ κεηξνχλ πιένλ ηελ θαηλνηνκία 

κε βάζε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο, αιιά κε βάζε ην απνηέιεζκα. Γειαδή, απφ ην 

πιήζνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ 

ζρεδηάδνληαη κε λέεο ηδέεο, αλνίγνληαο ην δξφκν ηεο εκπνξηθήο επηηπρίαο, ζε κηα 

ζρέζε θφζηνπο – νθέινπο. κσο θαη ηα ίδηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κέρξη πξφηηλνο 
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απνδίδακε ζηνλ φξν θαηλνηνκία, έρνπλ αιιάμεη. Παιηφηεξα, ζην άθνπζκα ηνπ φξνπ 

«θαηλνηνκία» θαη «έξεπλα», νη πεξηζζφηεξνη έθεξλαλ ζην κπαιφ ηνπο κεγάιεο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα ηκήκαηα R&D κε πιήζνο εηδηθεπκέλα ζηειέρε, πνπ 

αλαδεηνχζαλ θάηη λέν θάηη ην  δηαθνξεηηθφ γηα λα ην βάινπλ ζε παξαγσγή. ήκεξα 

φκσο, ηα πην επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα θαηλνηφκσλ εηαηξεηψλ, καξηπξνχλ κηα 

δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο θιάδνπ, 

«αγνξάδνπλ» θαηλνηνκία απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ην ηαιέλην, 

ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επειημία, ψζηε λα δνθηκάδνπλ θαη λα πινπνηνχλ λέεο 

πξνζεγγίζεηο. Σν κνληέιν ηεο «δηθηπσκέλεο θαηλνηνκίαο» (network innovation), 

φπνπ πνιινί κηθξφηεξνη αιιά θαηλνηφκνη νξγαληζκνί ζπλππάξρνπλ, δηθηπψλνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζε 

κεγαιχηεξνπο θαη πην δπζθίλεηνπο νξγαληζκνχο, θαίλεηαη λα είλαη ε θπξίαξρε ηάζε 

ζηε λέα επνρή. Μηα ηάζε πνπ αθνξά άκεζα θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αθνχ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, απνηεινχκελεο απφ ηαιαληνχρνπο 

επηζηήκνλεο, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο εμάγνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

ηε «δηθηπσκέλε θαηλνηνκία» ην κηθξφ κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο, είλαη ή κπνξεί λα 

γίλεη πιενλέθηεκα πάλησο ζίγνπξα δελ είλαη κεηνλέθηεκα. Έλα επίζεο λέν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηλνηνκίαο, αθνξά ην ζεκείν εθθίλεζεο θάζε πξνζπάζεηαο. 

ήκεξα, ηα θαηλνηνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη επηηπρή έρνπλ σο βάζε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ εθάζηνηε θαηαλαισηψλ  θαη φρη κφλν ηα 

επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα ησλ εξεπλεηψλ. Ζ ζηφρεπζε ηνπο δε απνζθνπεί ζηελ 

θαιχςεη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ, φπνπ 

κηα επηρεηξεκαηηθή ιχζε ή έλα θαηλνηνκηθφ πξντφλ αλαδεηνχζε ην πξφβιεκα.  

      Ζ θαηλνηνκία θαη ε έξεπλα, ζίγνπξα απνθηνχλ πιένλ πξαθηηθή αμία φηαλ καο 

παξαδίδνπλ έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν πξντφλ ή ππεξεζία. Ζ πηζαλφηεηα ηεο απνηπρίαο 

κηαο πξνζπάζεηαο, ζαθψο ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη. Ζ αγνξά κπνξεί ζε πξψηε 

θάζε λα απνξξίςεη έλα λέν πξντφλ, αιιά φκσο αθφκε θαη νη απνηπρίεο, είλαη κέξνο 

κηα νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ θαη πξαθηηθά 

ρξήζηκσλ πξντφλησλ. Υξεηάδεηαη επνκέλσο επηκνλή, δέζκεπζε, ζαθήο θαζνξηζκφο 

ηνπ ζηφρνπ θαη αλάιεςε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ. ίγνπξα νη δπζθνιίεο είλαη θαη 

ζα είλαη κεγάιεο πεγαίλνληαο ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ην πιήζνο πξέπεη λα 

ζεκεησζεί δε φηη αθφκα θαη ζήκεξα, ζηελ ΔΔ, ελππάξρεη ε ηάζε λα ζηηγκαηίδεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθή απνηπρία. Βαζηδφκελνη ζηελ παξαδνρή απηή έρνπκε φινη ζπλεπζχλε 

λα αιιάμνπκε, θαη γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπκε ζε βάζνο ρξφλνπ, κηα 
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λέα θνπιηνχξα πνπ ζα αθνξά ηελ θαηλνηνκία πνπ ζπλδέεηαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Δίλαη επζχλε ηεο πνιηηείαο, ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, αιιά θαη ηεο αγνξάο, λα 

παξέρεη ηα θίλεηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ, λα παξέρεη ηα 

εξγαιεία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κηαο πξαγκαηηθά θηιφδνμεο πξνζπάζεηαο θαη ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Σαπηφρξνλα, ε Διιάδα επελδχεη 

νπζηαζηηθά ζηελ έξεπλα, φρη κφλν κε ηελ αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αιιά θαη 

κε ηε ζέζπηζε ελφο λένπ ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ, πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζχλδεζε ηεο 

έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σέινο, κε ηελ ίδξπζε Πφισλ 

Καηλνηνκίαο ζηελ Πεξηθέξεηα, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε λέα δίθηπα 

ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ έξεπλαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαηλνηνκηθψλ 

επελδχζεσλ. ηα ρξφληα πνπ έξρνληαη, ε δπλακηθή αλάπηπμε θάζε ρψξαο ζα 

εμαξηεζεί απφ ην πφζν θαιά αληηιακβάλεηαη ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο, 

ζρεδηάδνληαο θαη εθαξκφδνληαο ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο. Γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα 

ζπλερίζνπκε λα επελδχνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη λα αλνίγνπκε λένπο 

δξφκνπο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ησλ πνιηηψλ (Διιεληθφο Υάξηεο Καηλνηνκίαο 2009, 2010). 

 

 

Ειιεληθή πζηεκηθή Τζηέξεζε  

χκθσλα κε ηνλ Ληνχθαο et al., (2009), ε πζηέξεζε ηεο Διιάδαο ζηελ 

θαηλνηνκία εκθαλίδεηαη σο ζπζηεκηθή. H ρψξα καο πζηεξεί ζαθέζηαηα ζε 

θαηλνηνκία. Ζ πζηέξεζε απηή έλαληη ησλ ρσξψλ εγεηψλ ηεο θαηλνηνκίαο (π.ρ. Γαλία, 

Γεξκαλία, Φηλιαλδία, Ηζξαήι, Ηαπσλία, νπεδία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, ΖΠΑ)  

θαηαδεηθλχεηαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ππνδείθηεο πνπ κεηξήζεθαλ απφ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εθζέζεηο πνπ εμεηάζζεθαλ: Ο επξσπατθφο  πίλαθαο θαηλνηνκίαο 

(EIS, 2007), ε επεηεξίδα παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο (IMD, 2008), θαη ε έθζεζε 

παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο (GCR, 2008). πσο ν Ληνχθαο et all. (2009), 

παξαηεξεί ε πζηέξεζε είλαη πθηζηάκελε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πηπρέο ηεο θαηλνηνκίαο 

φπσο απηέο εθθξάδνληαη απφ ηηο εηζξνέο, ηηο ζπλζήθεο ζρεηηθά κε πνιηηηθέο θαη 

ζηάζεηο αιιά θαη εθξνέο ηεο θαηλνηνκίαο. Πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο 

ππεηζέξρνληαη ζε φιν ην νηθνλνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Γη απηφ ε 

παξάιιειε βειηίσζε ηνπο είλαη δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα, απαηηεί δε θαη εθ ησλ 

βάζξσλ  αιιαγέο ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο ηνκείο.  
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Αλάγθε γηα νινθιεξωκέλε πνιηηηθή θαη εζληθή ζηξαηεγηθή βαζηζκέλε ζηελ 

θαηλνηνκία 

Σα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα θαη νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ 

θαηλνηνκία ήηαλ θαηά ην παξειζφλ θαηαθεξκαηηζκέλα θαη κφλν πξφζθαηα έρεη γίλεη 

πξνζπάζεηα γηα πην εληαία πνιηηηθή γηα ηελ θαηλνηνκία. Γεληθά κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ ζαξάληα έλα θνξείο νη νπνίνη  

εκπιέθνληαη θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο, 

έρνληαο θαζέλαο δηθή ηνπ νπηηθή. Σα πθηζηάκελα πιαίζηα - πξνγξάκκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνκείο φπσο: ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Έξεπλα θαη 

Σερλνινγία θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, έρνπλ σο βάζε 

αλαθνξάο  δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαη νκάδεο, πξνηάζζνληαο θξαηνχζεο  λννηξνπίεο 

ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη δελ 

πθίζηαηαη εληαίν ζρέδην γηα ηελ θαηλνηνκία (π.ρ. Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Καηλνηνκίαο) 

ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί ζπλζεηηθά σο πξνο ηηο επηκέξνπο θαηλνηνκηθέο πηπρέο πνπ 

ελππάξρνπλ εληφο απηψλ. Σν σο άλσ γεγνλφο  ίζσο λα νθείιεηαη θαη ζην φηη δελ είλαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα θξηηήξηα ηνπ ζρεδίνπ απηνχ αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη δελ ππήξμε 

κηα θαηαγεγξακκέλε κε ζαθήλεηα  ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο 

κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηλνηνκία πνπ λα δίδεη ηελ θαηεχζπλζε ζην κεγάιν αξηζκφ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ φιε δηαδηθαζία(Ληνχθαο et al, 2009).    

Απφ ην 2007 κέρξη ην 2013 ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην εληαίν ηξαηεγηθφ ρέδην 

γηα ηελ Έξεπλα, Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-2013. Σν πξναλαθεξζέλ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο ην πην νινθιεξσκέλν πιαίζην πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο ε εθαξκνγή ηνπ 

νπνίνπ αλακέλεηαη λα κεηψζεη ηα αξλεηηθά ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ηεο έιιεηςεο 

ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν σο θχξην εξγαιείν ζπληνληζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά, είλαη 

εμαηξεηηθά ακθίβνιν αλ ζα κπνξέζεη λα κεηψζεη ή λα εμαιείςεη ηα ππάξρνληα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο φπσο : π.ρ. εζηίαζε ζε 

θαηλνηνκηθέο ιχζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα θαη παξάδνζε θαη 

επηθέληξσζε πφξσλ ζε απηή. Π.ρ. ν Δπελδπηηθφο Νφκνο θαη πιήζνο απφ 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα ζηεξίδνπλ ην  ηεξάζηην εχξνο ησλ 

επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ έρνληαο σο βάζε φηη δελ είλαη ζηελά εζηηαζκέλε ε εζληθή 

πνιηηηθή γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. πγθξίλνληαο άιιεο ρψξεο κε ίδηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αλ θαη ην πεξηβάιινλ πνιηηηθήο θαη δηνίθεζεο κπνξεί λα 
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ραξαθηεξηζζεί σο  ηδηάδνλ, έρνπλ θαηαβιεζεί έληνλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο (Ληνχθαο et al, 2009).  

 

Ειιάδα θαη Σερλνινγηθά - Επηζηεκνληθά  πάξθα: 

Σα πξψηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ 

Διιάδα απεηέιεζαλ κηα πξσηνβνπιία ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο Έξεπλαο (Η.Σ.Δ.), 

ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα θαη επηζηεκνληθά θαηαμησκέλα Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο 

ρψξαο. Σα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα ηεο Διιάδαο είλαη ηα αθφινπζα: (1) 

Σν Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο, (2) Σν Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν 

Κξήηεο, (3) Σν Σερλνινγηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Πάξθν Λαπξίνπ, (4) Σν Δπηζηεκνληθφ 

Πάξθν Παηξψλ, (5) Σν Σερλνινγηθφ θαη Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Αηηηθήο «Λεχθηππνο», 

(6) Σν Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαινλίθεο, θαη (7) Σν Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ 

Πάξθν Ζπείξνπ. 

Σα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα ηεο Διιάδαο ηελ ηειεπηαία 

δεθαπεληαεηία έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ην ηδηνθηεζηαθφ θαη δηνηθεηηθφ ηνπο θαζεζηψο, 

θαζψο ππάξρεη κία  ζηαδηαθή κεηαθίλεζε έκςπρνπ δπλακηθνχ απφ ηα Παλεπηζηήκηα 

θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ζνλ αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζή 

ηνπο ππάξρεη επίζεο ε κεηαηφπηζε ησλ πνιηηηθψλ απφ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ζηελ απηνρξεκαηνδφηεζε. Απηή ε ζηαδηαθή αιιαγή πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρεη 

δεκηνπξγήζεη κία κεγάιε πνηθηιία κνληέισλ, κέζα απφ ηα νπνία ππάξρεη ε ειπίδα φηη 

ζα πξνθχςνπλ πεξηζζφηεξεο επηηπρεκέλεο θαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο - ηδέεο ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ (Sofouli & Vonortas, 2006).   

Οη θπξηφηεξεο αδπλακίεο ησλ Σ.Δ.Π. ηεο Διιάδαο είλαη ν ζρεηηθά κηθξφο 

ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θελά ζην ζεζκηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

παξαγφκελεο γλψζεο απφ ηα Παλεπηζηήκηα, έιιεηςε κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ (Business Angels, Venture Capital), έιιεηςε ελδηάκεζσλ θνξέσλ, 

πεξηνξηζκέλε δήηεζε ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

δπζθνιία πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ (ατηάθεο, 2006). 

χκθσλα κε ηνπο Bakouros et al (2002), ηα Σ.Δ.Π. ηεο Διιάδαο 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε αξθεηά ζεκεία απφ απηά ησλ πην αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο 

Δπξψπεο. θνπφο ηεο έξεπλαο ηνπο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ησλ επηζηεκνληθψλ 

πάξθσλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο 

επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο: (α) ππάξρνπλ αλεπίζεκεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
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ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ (β) νη ιφγνη πνπ ζπγθιίλνπλ πξνο απηφ 

είλαη νη αθφινπζνη ηξεηο (3): ην κηθξφ κέγεζνο ησλ επηζηεκνληθψλ πάξθσλ ηεο 

Διιάδαο, νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα ηερλνινγηθά 

πάξθα θαη ε κηθξή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη (γ) ππάξρεη κηθξή ζπλέξγεηα 

κεηαμχ ησλ θηινμελνχκελσλ επηρεηξήζεσλ ησλ ηερλνινγηθψλ πάξθσλ, θπξίσο ζε 

επίπεδν δηαθήκηζεο θαη θνηλσληθήο πξνβνιήο, θάηη πνπ έρεη ζπλέπεηα ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηλνηνκίαο. 

  

 

Ννκηθό πιαίζην Σερλνινγηθώλ – Επηζηεκνληθώλ πάξθωλ (Σ.Ε.Π.) 

χκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηνπ λ. 2919/2001 ξπζκίδνληαη ηα Θέκαηα ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πάξθσλ (Δ.Σ.Π.) θαη ηεο Α.Δ. "Δζληθφ Γίθηπν 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ.Γ.Δ.Σ. Α.Δ.)" σο αθνινχζσο: 

(1)  Αληηθαζίζηαηαη ην εδάθην γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2741/1999. 

(2) 'ιεο νη κεηνρέο ηεο επηρνξεγνχκελεο απφ ηε Γ.Γ.Δ.Σ. Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Πάηξαο πεξηέξρνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα ηνπ 

Γεκνζίνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηηο δηαζέζεη ή λα ηηο πσιήζεη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ.  

(3) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2741/1999 (ΦΔΚ 199 Α) έρνπλ αλάινγε 

εθαξκνγή θαη ζηηο Δηαηξείεο Αμηνπνηήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο ηεο πεξηνπζίαο ησλ Α. 

Δ.Η., θαζφζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία Σερλνινγηθψλ 

Πάξθσλ απφ απηέο.  

(4) Ζ ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ Δπηζηεκνληθψλ θαη 

Σερλνινγηθψλ Πάξθσλ θαη ζεξκνθνηηίδσλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Με ηηο ίδηεο 

απνθάζεηο νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη ε κνξθή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ . 

Ωο ζεξκνθνηηίδα λνείηαη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξέρεη, ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνο ηδηψηεο επελδπηέο θαη επηρεηξήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ κε ζθνπφ εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ επηρεηξεκαηηθά 

ζρήκαηα. έλα Σ.Δ.Π. κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη κηα ή πεξηζζφηεξεο ζεξκνθνηηίδεο, 

νπφηε δηθαηνχρνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα νξηζηεί ην ίδην.  

(5) Ζ Δ.Γ.Δ.Σ. Α.Δ. κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ , ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

θαη πξνκεζεηψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, αθφκα ζεκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη 
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θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε θείκελε δηάηαμε, πιελ εθείλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε φξνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζε εδηθνχο 

θαλνληζκνχο νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη απφ ηελ ίδηα, θαη  εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη δηαηάμεηο απηέο 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα άιινπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο. 

Χο ηελ πην πξόζθαηε εμέιημε ζην ηνκέα απηφ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη 

έρεη  ηεζεί ζε Γεκφζηα δηαβνχιεπζε ην λέν ζρέδην λφκνπ κε ηίηιν "Έξεπλα 

Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία" φπσο αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο.  

Βαζηθφο ζηφρνο απηνχ φπσο δειψζεθε είλαη: «ε ζύληαμε ελόο επέιηθηνπ, 

ζύγρξνλνπ, απνηειεζκαηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία, κε 

θεληξηθή πνιηηηθή επηινγή ηε δεκηνπξγία ελόο Εληαίνπ Εξεπλεηηθνύ Χώξνπ πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ αξηζηεία θαη είλαη αληαγσληζηηθόο δηεζλώο». Ζ δηαβνχιεπζε, πνπ είλαη 

αλνηθηή κέρξη ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2012, απεπζχλεηαη ζηελ εξεπλεηηθή, αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα, αιιά θαη ζηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο. 

 πσο επηζεκαίλεη ε ππνπξγφο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Άλλα Γηακαληνπνχινπ: "Σήκεξα έρνπκε αλάγθε όζν πνηέ, από κηα 

νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηνλ ρώξν ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, πνπ ζα ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ αιιαγή θαη ζηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ζα 

ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Επξσπατθή αιιά θαη Δηεζλή 

Κνηλσλία, αιιά θαη Οηθνλνκία ηεο Γλώζεο. Η δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ ρώξνπ ηεο 

Έξεπλαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα είλαη 

ην κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαληηθώλ δπλάκεσλ θαη ησλ λέσλ 

αλζξώπσλ, πνπ ζήκεξα αζθπθηηνύλ." 

χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ θαη ην Δηζεγεηηθφ εκείσκα ην 

θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο δηαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (Ηζηνζειίδα 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, Γηθηπαθφο ηφπνο Γηαβνπιεχζεσλ, 2012 ) 

θαη έρεη πξνθχςεη κεηά απφ δηάινγν κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ επξσπατθή θαη δηεζλή εκπεηξία, αιιά θαη αμηνινγψληαο δηαρξνληθά ηελ 

ειιεληθή εκπεηξία. 

Με ην ζρέδην λφκνπ επειπηζηείηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζεζκνί θαη  ζπλζήθεο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ζηελή θαη ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ εξεπλεηψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε δεκφζηα εξεπλεηηθά θέληξα, ησλ θαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ ησλ ΑΔΗ, 

αιιά θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ηφρνο φπσο δειψλεηαη 

είλαη: «ε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, ε 
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ζπγθέληξσζε θξίζηκεο κάδαο εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ηεο πνιπδηάζπαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη 

δξάζεσλ». 

ην πξώην κέξνο, νη δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θηλνχληαη ζε 5 βαζηθνχο 

Άμνλεο, νη νπνίνη φπσο δειψλεηαη απνηεινχλ: «ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Υψξνπ Έξεπλαο. Αλαιφγσο, δηαξζξψλνληαη θαη ηα επηκέξνπο 

θεθάιαηα: Α. ξγαλα ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο ηεο λέαο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο, Β. 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΠΔΚ), Γ. Λεηηνπξγηθή 

Δλνπνίεζε ηνπ ρψξνπ Έξεπλαο, Γ. χλδεζε Έξεπλαο κε ηελ Παξαγσγή, Δ. 

Αμηνιφγεζε Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ». 

Σν δεύηεξν κέξνο ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ αθνξά ζηα Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη 

ξπζκίδεη θπξίσο νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα. Ζ δηάξζξσζή ηνπ ζε θεθάιαηα 

είλαη ε εμήο: Σ. Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Δπνπηεία ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ, Ε. 

Οηθνλνκηθά ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ, Ζ. Πξνζσπηθφ. 

πσο επηζεκαίλεηαη ζην ζρεηηθφ Δηζεγεηηθφ εκείσκα, ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, πξνβιέπνληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο κε ζηφρν ηελ νκαιή 

κεηάβαζε ζηηο λέεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζα ηεζνχλ ζε μερσξηζηή δηαβνχιεπζε.  

 ρεηηθνί χλδεζκνη: Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ην ρέδην Νφκνπ "Έξεπλα 

Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία"  (Ηζηνζειίδα Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγίαο, 2012).  

 

 

Σν Σερλνινγηθό Πάξθν Θεζζαιίαο: 

Σν Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2001 απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο θαη βηνκεραληθνχο θνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ είλαη (Ηζηνζειίδα Σερλνινγηθνχ πάξθνπ Θεζζαιίαο, 

2011): (α) H δεκηνπξγία λέσλ δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο θαη αλεμάξηεηεο φηαλ 

εγθαηαιείςνπλ ηνπο ρψξνπο ησλ ζεξκνθνηηίδσλ ηνπ Πάξθνπ, (β) Ζ Παξνρή 

δπλαηφηεηαο ζε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ λέα πξντφληα ή ππεξεζίεο 

θαη ε νπζηαζηηθή δηαζχλδεζε ηνπ βηνκεραληθνχ θαη παξαγσγηθνχ ρψξνπ κε ηνλ 

Παλεπηζηεκηαθφ θαη Δξεπλεηηθφ ηζηφ.  
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Σν Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο 

κηθξν-καθξν πεξηβάιινληνο ην νπνίν λα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε δχν ηξφπνπο: (α) κε ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη (β) κε ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ ζε ήδε ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο, έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ λέα πξντφληα ή ππεξεζίεο κε θαηλνηνκηθή 

θαηά ην δπλαηφ ρξήζε. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη δχν εηδψλ (Ηζηνζειίδα 

Σερλνινγηθνχ πάξθνπ Θεζζαιίαο, 2011):  

(α) Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

θηινμελνχκελεο επηρείξεζεο εμαζθαιίδνληαο ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ηεο, ψζηε ε δηνίθεζή ηεο λα κπνξεί απεξίζπαζηε λα ζπγθεληξψζεη ηηο δπλάκεηο ζηνλ 

θπξίσο ζηφρν ηεο, πνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο, ζηελ 

αγνξά. Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ: Παξαρψξεζε ρψξσλ γξαθείσλ, 

εξγαζηεξίσλ ή βηνκεραληθψλ ρψξσλ, κε ηδηαίηεξα ρακειφ ηίκεκα. Σήξεζε βηβιίσλ 

θαη ππεξεζίεο ινγηζηεξίνπ, ππνδνρή, ηειεθσληθφ θέληξν θαη γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε, ρξήζε αίζνπζαο ζπζθέςεσλ, ρξήζε ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ, ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, θσηνηππηθφ, fax, ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ θαη courier, 

Τπνδνκή πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ Τπεξεζίεο πιεξνθφξεζεο, εζηηαηφξην 

θαη (β) Τπεξεζίεο Αλάπηπμεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζηε λέα επηρείξεζε ππνζηήξημε, 

απφ αλζξψπνπο κε εκπεηξία, δηεπθνιχλνπλ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαη 

εμαζθαιίδνπλ πφξνπο, πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηεο, φπσο: 

Μεραληζκφ ζπλερνχο δηάγλσζεο & ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. 

Έγθαηξε εχξεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ, ππνζηήξημε θαη επηηήξεζε νη νπνίεο είλαη 

αλαγθαίεο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη θάζε πφξνο αμηνπνηείηαη κε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ 

φθεινο. Οινθιήξσζε ή βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίσλ, αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ 

ή ππεξεζηψλ, αλάιπζε αγνξάο, ζπλεηζθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο, ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο, ηελ εχξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο, ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ, λνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηνρχξσζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηελ 

πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο κέζσ εηδηθνχ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ πξνβνιήο.  

Σν Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο απεηέιεζε επίζεο ην ζπληνληζηή εηαίξν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Πεξηθεξεηαθνχ Πφινπ Καηλνηνκίαο Θεζζαιίαο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο “Αληαγσληζηηθφηεηα”,θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ  Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 4: “Σερλνινγηθή Καηλνηνκία θαη Έξεπλα”, Μέηξν 4.6: “Γεκηνπξγία 

Πεξηθεξεηαθψλ Πφισλ Καηλνηνκίαο - Εψλε Καηλνηνκίαο Αλαη. Θεζζαινλίθεο”. Οη 
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πξνζπάζεηεο ζπληνληζκέλα επηθεληξψζεθαλ ζηνπο ηνκείο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ, πιηθψλ γηα αγξνχο, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ φπσο είλαη ηα βην-θαχζηκα, φια απηά έιαβαλ ρψξα κε ηελ ελεξγή ππνζηήξημε 

θαη ζπκκεηνρή 46 ηνλ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο (Ηζηνζειίδα 

Σερλνινγηθνχ πάξθνπ Θεζζαιίαο, 2011). 

 

 

Σν Επηζηεκνληθό θαη Σερλνινγηθό Πάξθν Κξήηεο: 

Σν Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν ηεο Κξήηεο (ΔΣΔΠ-Κ) ηδξχζεθε ην 

1993 ζην Ζξάθιεην Κξήηεο κε πξσηνβνπιία ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο 

θαη κε  ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Ο ξφινο ηνπ ΔΣΔΠ-Κ είλαη λα πξνσζήζεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

ηξίηνπ πφινπ αλάπηπμεο ζην λεζί, πέξα απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηνλ ηνπξηζκφ. 

Σν Πάξθν ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηνρεχεη ζην λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κηα Θεξκνθνηηίδα Δπηρεηξήζεσλ Τςειήο 

Σερλνινγίαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηερλνβιαζηψλ θαη κηθξψλ θαηλνηφκσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Βηνηερλνινγίαο, Μηθξνειεθηξνληθήο θαη Δθαξκνγψλ 

Λέηδεξ, Σειεπηθνηλσληψλ, Σειεταηξηθήο, Σειεκαηηθήο, Ηαηξηθψλ πζθεπψλ, 

Σνπξηζκνχ θαη ππεξεζηψλ. Οη ηνκείο απηνί απνηεινχλ ηνκείο αηρκήο ηνπ Η.Σ.Δ. θαη 

ησλ Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο Κξήηεο (ατηάθεο, 2006). 

Πέξα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ζεξκνθνηηίδαο γηα λενζχζηαηεο 

εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο, ην ΔΣΔΠ-Κ 

πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο λα: (α) Δπηθεληξσζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο ζε θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο β) Αμηνινγήζνπλ θαη θαηνρπξψζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηεο δηαλνεηηθήο ηνπο 

ηδηνθηεζίαο γ) Απνθηήζνπλ ηζρπξφηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζηελ επηδίσμε ηεο 

επίηεπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζηφρσλ θαη δ) Μεηαθέξνπλ θαη πινπνηήζνπλ ηελ 

ηερλνινγία ηνπο κέζσ ηεο παξαγσγήο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

(Ηζηνζειίδα Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Κξήηεο, 2011)   

Σν ΔΣΔΠ-Κ έρεη ηέζζεξηο (4) ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο (ατηάθεο, 2006):  

(1) Μεηαθνξά Σερλνινγίαο:  Ζ αμηνπνίεζε θαη κεηαθνξά ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ζηε βηνκεραλία είλαη ν θχξηνο ζηφρνο 

ηνπ ΔΣΔΠ-Κ. Σν Κέληξν Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΣΔΠ-Κ, ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, απνηειεί ηνλ 

http://www.forth.gr/
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ζχλδεζκν ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: (α) Τπεξεζίεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, (β) 

Σερλνδηαγλψζεηο επηρεηξήζεσλ, (γ) Αλεχξεζε ζπλεξγαηψλ, (δ) Δπηρεηξεκαηηθφο 

ρεδηαζκφο, (ε) Έξεπλα Αγνξάο, (ζη) Σερλνινγηθή Πιεξνθφξεζε, (δ) Οξγάλσζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο, θ.α.  

(2) Πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ θαη αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ: Σν Πάξθν 

ελζαξξχλεη ηηο κηθξέο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο λα εγθαηαζηαζνχλ ζην ΔΣΔΠ-Κ θαη 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ ππάξρεη. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

«Καηλνηφκν Πεξηβάιινλ» θαη λα ζπλδέζεη ηελ εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

κε ηελ αληίζηνηρε πεξηθεξεηαθή. Σν Πάξθν ιεηηνπξγεί ζαλ κηα «Θεξκνθνηηίδα» λέσλ 

ηδεψλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ αλάπηπμε κηθξψλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πςειήο 

ηερλνινγίαο, πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ ην Παλεπηζηήκην θαη ην ΗΣΔ, θαζψο θαη 

επηρεηξήζεηο απφ ηελ πεξηθέξεηα ή μέλεο, κε θαηλνηφκν ραξαθηήξα (Α. Σατηάθεο, 

2006).  

(3) Πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπ Πάξθνπ: Σν Πάξθν παξέρεη ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπ. Αληίζηνηρα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, ζε δίθηπα θιπ.  

(4) Αλάπηπμε Κέληξνπ Μάζεζεο: Σν ΔΣΔΠ-Κ νξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

θνξείο εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηκφξθσζε ζηειερψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαηλνηνκίαο, πνηφηεηαο, ηερληθέο δηνίθεζεο, 

δηαρείξηζεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θ.α . 

 

 

Σν Σερλνινγηθό Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ: 

Ζ πξψηεο ζθέςεηο γηα ηελ  ίδξπζε ηερλνινγηθνχ πάξθνπ απφ ην Δζληθφ 

Μεηζφβην Πνιπηερλείν εηέζε γηα πξψηε θνξά θαηά ηελ ηξηεηία 1986-9. H έλλνηα ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Πνιηηηζηηθνχ Πάξθνπ Λαπξίνπ (TΠΠΛ) έρεη πξνθχςεη απφ ηελ 

επεμεξγαζία πνηθηιίαο πξνηάζεσλ πνπ είραλ αθεηεξία ηελ αλαγλψξηζε ηεο κεγάιεο 

ηερλνινγηθήο, εθπαηδεπηηθήο, εξεπλεηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο αμίαο ηνπ ρψξνπ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο "Γαιιηθήο Δηαηξείαο Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ" θαη ηεο επξχηεξεο 

Λαπξεσηηθήο. H πξφηαζε ηελ νπνία απνθάζηζε λα πξνσζήζεη ην EMΠ είρε σο εμήο: 

Nα απνθαηαζηαζνχλ ηα θηίξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο "Γαιιηθήο Δηαηξείαο 
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Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ" θαη σο λέα ρξήζε λα ηδξπζεί "πάξθν ηερλνινγίαο" θαη 

"κνπζείν ηερλνινγίαο" (Ν. Παλαγφπνπινο, 2006). 

Δπξφθεηην γηα έλαλ εθζπγρξνληζκφ ν νπνίνο δελ αθνινχζεζε ην δπηηθφ 

πξφηππν, αθνχ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ είρε ηδξπζεί, ζηηο αλαπηπγκέλεο δπηηθέο 

ρψξεο, πάξθν ηερλνινγίαο ζε ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο παιαηψλ βηνκεραληψλ. Καη 

αθφκε κε ηελ πηνζέηεζε ηεο πξφηαζεο γηα ηελ ίδξπζε κνπζείνπ κεηαιιείαο 

κεηαιινπξγίαο κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ην ηερλνινγηθφ πάξθν Λαπξίνπ ζα 

έθεξλε ζην πξνζθήλην απφ ην εγγχηεξν θαη απψηεξν παξειζφλ ηδέεο, ζθέςεηο, 

ππνζέζεηο, φξγαλα, αληηθείκελα, κεραλήκαηα, σο πεδίν έκπλεπζεο, σο ζεκεία 

αλαθνξάο, σο εκπεηξία ηξφπνπ ζθέςεο. Σν ζθεπηηθφ θαη ε πξφηαζε ησλ θαζεγεηψλ 

έγηλε δεθηή απφ ηελ χγθιεην ηνπ EMΠ (11 Οθησβξίνπ 1991) θαη ππεβιήζε ζην 

Γξαθείν ηνπ ηφηε Πξσζππνπξγνχ. H πξφηαζε πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ 

θαη πξνσζήζεθαλ, κε πξσηνβνπιία ηνπ Ηδξχκαηνο, νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

Πάξθνπ (Παλαγφπνπινο, 2006). 

Γελ είλαη ηπραίν φηη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ΣΠΠΛ δελ έγηλε 

απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ηελ θαζ‟ χιελ αξκφδηα 

ππεξεζία γηα ηερλνινγηθά πάξθα, αιιά απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Καη απηφ ηειηθά 

πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε δελ ήηαλ δνκέο ή ππνδνκέο «πάξθνπ ηερλνινγίαο» αιιά 

απνθαηάζηαζε θηηξίσλ παξαδνζηαθήο βηνκεραλίαο. Πξνζπάζεηα δειαδή 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζε πεδίν άιινπ θιάδνπ απφ εθείλν ησλ «πάξθσλ 

ηερλνινγίαο». Γελ κπνξνχζε λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο πνιηηείαο, ηηο 

αξκφδηεο γηα ηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο, πσο ήηαλ δπλαηφλ λα 

πξνσζεζεί εθζπγρξνληζκφο επηρεηξεκαηηθνχ ραξαθηήξα εθηφο δπηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ 

ηνπιάρηζηνλ πξνηχπσλ πνπ, γηα ηελ αθξίβεηα, ε πξνέιεπζήο ηνπο θξαηάεη απφ ηε 

δχζε αιιά ελ ησ κεηαμχ έρνπλ ππνζηεί παξαιιαγέο, αθνκνηψζεηο, κεηαιιάμεηο θαη 

έρνπλ δηακνξθσζεί ζε πξαγκαηηθφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ρψξνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπ Λαπξίνπ. 

 

Σν Επηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ:  

Σν Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1989 σο Σερλνινγηθφ 

Πάξθν Παηξψλ Α.Δ. κε θχξην κέηνρν ην Ίδξπκα Σερλνινγίαο & Έξεπλαο / 

Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Υεκηθήο Μεραληθήο θαη Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ Τςειψλ 

Θεξκνθξαζηψλ (ΗΣΔ/ΔΗΥΖΜΤΘ). Σν 1992 παίξλεη ηελ παξνχζα νλνκαζία ηνπ, ελψ 

ην 1998 πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο αλέγεξζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ ζην Πιαηάλη Παηξψλ. 
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Ο κφλνο κέηνρφο ηνπ ζήκεξα είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην.  Σν Δπηζηεκνληθφ Πάξθν 

Παηξψλ δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Αλάπηπμεο (Ηζηνζειίδα Δπηζηεκνληθνχ πάξθνπ Παηξψλ , 2011).  

Σν Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ A.E. είλαη έλαο "εηδηθήο δνκήο" νξγαληζκφο 

δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Πξσηαξρηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε 

"αλάδεημε" θαηλνηνκηθψλ - ηερλνινγηθψλ κνλάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Πξνζπαζεί λα 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία, ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε κνλάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ θαηλνηνκία, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηέηνησλ κνλάδσλ απνζθνπεί ζηε γξήγνξε 

κεηαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (Δ&ΣΑ) ζε 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη ζθνπνί ηνπ Σ.Δ.Π.Π. είλαη: Ζ νινθιήξσζε θαηλνηφκσλ 

ηδεψλ, πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ε επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο. Ζ επνηθνδνκεηηθή 

ζχλδεζε ησλ Οξγαληζκψλ Παξαγσγήο Γλψζεο (ΟΠΓ) κε ηηο Δπηρεηξήζεηο, θπξίσο, 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ΠΓΔ). Ζ αλάπηπμε, αλαλέσζε θαη δηεχξπλζε ηνπ 

θάζκαηνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο, 

εθνδηαζκνχ θαη δηαλνκήο ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο. Ζ εηζαγσγή 

λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ απφθηεζε λέσλ 

γλψζεσλ θαη ε δηάδνζή ηνπο, θαζψο θαη ε παξνρή πάζεο θχζεο ππεξεζηψλ, 

επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ ζε επηρεηξήζεηο θαη γεληθά ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Ζ πξνζέιθπζε θαη εγθαηάζηαζε 

επηρεηξήζεσλ, ηκεκάησλ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ε δηθηχσζε κε άιιεο εμσηεξηθέο εηαηξείεο ή πάξθα. 

Ζ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, πνπ ζα 

επσθειεζνχλ απφ ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν ή απφ παξφκνηνπο κεραληζκνχο.  

Γηαζέηεη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζρεηηθέο δηεπθνιχλζεηο, νξγαλσκέλεο 

θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θηινμελεί επηρεηξήζεηο θαη κνλάδεο πνπ παξέρνπλ θαη 

αλαπηχζζνπλ ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζπκβαηά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΠ. 

Αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο θαη παξέρεη εηδηθέο ππεξεζίεο γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ 

παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ρψξνπ κε ηνλ εξεπλεηηθφ θαη ηερλνινγηθφ ηζηφ θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο θαηλνηνκίαο & ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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ηα πιαίζηα ηνπ Κέληξνπ Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο εθπνλνχληαη αξθεηέο 

Γξάζεηο Καηλνηνκηθψλ Σερληθψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Π.Π. πνπ έρνπλ 

σο ζηφρν λα ππνβνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο 

απφδνζε εηζάγνληαο ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο επξχηεξεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο (ΠΓΔ), κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ζηελ ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζην πιαίζην ηεο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ.  

Σν Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ κέζσ ησλ Γξάζεσλ Καηλνηνκηθψλ 

Σερληθψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ πξνσζεί θαη δηαδίδεη "εξγαιεία" ππνζηήξημεο ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Ζ πξνζέγγηζε απηή δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηεζνχλ ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη λα ραξαρζεί κηα 

απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ επηρείξεζε. Λακβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο, επηιέγνληαη σο ζηφρνη νη εμήο: (α) Ζ έγθαηξε αληίδξαζε 

ζην ηαρέσο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, επηζεκαίλνληαο ηηο απεηιέο 

θαη αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο, (β) ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο κέζα ζηελ επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηφ λα θαξπνθνξήζνπλ νη ηδέεο, νη ηερλνινγίεο θαη νη 

επθαηξίεο γηα βειηίσζε, (γ) Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηδεψλ απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο γηα λα βειηηψζεη ε επηρείξεζε ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, (δ) ε 

βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ επηδεμηνηήησλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο ζε 

δηαδηθαζίεο, πξντφληα, ππεξεζίεο.  

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο είλαη ε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο 

Δξγαιείνπ πγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο (Benchmarking Tool), πνπ έρεη ήδε αλαπηπρζεί 

ζην ΔΠΠ θαη ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ εηαηξεηψλ 

ηεο επξχηεξεο ΠΓΔ κε βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Σν ΔΠΠ δεκηνχξγεζε έλαλ χλδεζκν 

πγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο (Benchmarking Club) επηρεηξήζεσλ ηεο επξχηεξεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο-ΠΓΔ, ζηα πιαίζηα ζρεηηθήο αλάζεζεο έξγνπ απφ ην 

Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΣΑ) Γπηηθήο Διιάδαο. Ο 

ζηφρνο ηνπ ζπλδέζκνπ απηνχ είλαη ε ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ ζε 

δεηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Δπίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο πινπνηεί δξάζεηο 

ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Αλαδηαλνκήο Καηλνηνκίαο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο 

Γπηηθήο Διιάδαο θαη απνηειεί θφκβν ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Αλαδηαλνκήο 

Καηλνηνκίαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ ησλ IRC ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, 

παξέρνληαο ππεξεζίεο Σερλνδηάγλσζεο, Σερλνινγηθήο Εήηεζεο θαη Πξνζθνξάο, 
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Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο, θ.α. (Ηζηνζειίδα Δπηζηεκνληθνχ Πάξθνπ Παηξψλ, 2011; 

λ. 2919/2001). 

 

Σερλνινγηθό θαη Επηζηεκνληθό Πάξθν Αηηηθήο «Λεύθηππνο» 

Σν «Σερλνινγηθφ θαη Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Αηηηθήο» (Σ.Δ.Π.Α.) "Λεχθηππνο", 

εθπξνζσπεί έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ, δξάζεσλ θαη θηεξίσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ «Γεκφθξηηνο» ψζηε λα 

αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε 

ηερλνγλσζία ηνπ Κέληξνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηελ 

παξαγσγή, θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

ε ζπκθσλία κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη αμηνπνηψληαο ηε κέρξη ζήκεξα 

εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ ζεξκνθνηηίδσλ, ην Σ.Δ.Π.Α. "Λεχθηππνο" 

ζηνρεχεη θαη θηινδνμεί βάζηκα λα ζπκβάιιεη ζηελ: (α) παξαθνινχζεζε ησλ 

εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο εμεηδίθεπζήο ηνπ, ζπκκεηέρνληαο ζηηο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο ηεο δηεζλνχο Δ&Σ θνηλφηεηαο, (β) αλάπηπμε ή κεηαθνξά θαη 

πξνζαξκνγή ησλ εμειίμεσλ απηψλ κε ηηο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο 

Διιεληθήο παξαγσγηθήο κεραλήο, φπσο θαη ηε δηάρπζή ηνπο ζε απηήλ κε ηε κνξθή 

πςειήο ηερλνινγίαο, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε δηεζλείο αληαγσληζηηθνχο φξνπο, 

(γ) αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε εηαηξείεο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ, (δ) ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιεληθή 

αγνξά, κε παξάιιειε ζπκβνιή ζηε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο απηήο, ε) αλάπηπμε ηεο 

ζχλδεζεο έξεπλαο-παξαγσγήο, ζη) Αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο ζπκβάιινληαο ηφζν ζηελ εμέιημε ηνπ ήδε ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ησλ 

ειιεληθψλ εηαηξεηψλ φζν θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζε 

ζέκαηα ηερληθνχ πνιηηηζκνχ (Ηζηνζειίδα Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γ» - Σ.Δ.Π.Α. "Λεχθηππνο", 

2012).  

κσο ε αλάπηπμε θαη ηειηθά ε επηηπρία ελφο έξγνπ, φπσο ην Σ.Δ.Π.Α. 

"Λεχθηππνο", δελ κπνξεί λα βαζηζζεί απιά ζην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμή ηνπ, πνπ 

παξάιιεια απνηειεί θαη ηδηαίηεξα ζπνπδαίν φθεινο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, είλαη ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο θαη κεηαζρεκαηηζκφο κέξνπο 

ηνπ εζληθνχ εξεπλεηηθνχ καο Κέληξνπ ζε έλα αλνηρηφ ζην επηρεηξεκαηηθφ θαη 

θαηλνηφκν πλεχκα Κέληξν κεηαθνξάο ηερλνινγίαο γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο 
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ζπλεπάγεηαη επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέεο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλάπηπμεο. Απηέο νη ζπλζήθεο εθθξάδνληαη ζε πνιιά επίπεδα 

(νηθνλνκηθφ, ζεζκηθφ, δηαρεηξηζηηθφ) θαζψο θαη απφ πνιιά ειιεληθά θαη δηεζλή 

θέληξα δηακφξθσζεο πνιηηηθήο (ΓΓΔΣ, ΤΠΔΘΟ, Δπξσπατθή Έλσζε). ιεο απηέο νη 

εθθξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα θνηλή ζπληζηψζα ε νπνία είλαη ε πξσηαξρηθή 

ζεκαζία ηνπ πειάηε-ρξήζηε ησλ απνηειεζκάησλ θαη επηηεπγκάησλ ηεο Δ+Σ έξεπλαο.  

Οη ζπλζήθεο είλαη πξάγκαηη λέεο, δηφηη έρεη πάςεη πηα λα αλαγλσξίδεηαη φηη πειάηεο -

ρξήζηεο ηεο Δ+Σ έξεπλαο κπνξεί λα είλαη κφλν ε ίδηα ε Δ+Σ θνηλφηεηα. Γειαδή 

πεξάζακε απφ ηελ επνρή ηνπ Investigator Initiated Research ζηελ επνρή ηνπ Client 

initiated Research. Απηή ε αιιαγή δε ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ρψξνο γηα ηε ιεγφκελε 

βαζηθή έξεπλα, δεδνκέλνπ φηη θαη απηή κπνξεί λα έρεη σο θίλεηξν ην αίηεκα θάπνηνπ 

πειάηε-ρξήζηε. Γε ζεκαίλεη επίζεο φηη ν κφλνο πειάηεο-ρξήζηεο είλαη ε παξαγσγή ή 

ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Απηφο κπνξεί λα είλαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζε θεληξηθφ ή ηνπηθφ 

επίπεδν ή ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο απηφ εθθξάδεηαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ. Σν 

Σ.Δ.Π.Α. "Λεχθηππνο", ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμή ηνπ, ζα ζπκβάιεη κε ηηο δξάζεηο 

ηνπ ζηε ζπκπιήξσζε θαη πξνέθηαζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γ» πξνο κηα 

θαηεχζπλζε πνπ ζα ην θαζηζηά πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθφ σο εξεπλεηηθφ Κέληξν, 

αθνχ θαη ηνπο νξίδνληεο ζπλεξγαζηψλ ζα ηνπ έρεη δηεπξχλεη θαη ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ φθεινο ζα ηνπ έρεη απνθέξεη: Πξνζέιθπζε – Δγθαηάζηαζε Δηαηξεηψλ.  

Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέγνληαη νη εηαηξείεο ηνπ Σερλνινγηθνχ πάξθνπ 

Αηηηθήο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία: Απηέο δελ πξέπεη λα ξππαίλνπλ, 

λα παξεκπνδίδνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηε ιεηηνπξγία άιισλ εηαηξεηψλ κε φξνπο 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, αληίζεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηερλνινγηθφ - αλαπηπμηαθφ 

ραξαθηήξα, ή λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνπ λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σ.Δ.Π.Α., θαζψο λα ελδηαθέξνληαη λα πξνσζήζνπλ ηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D), θαη ηελ παξαγσγή πξσηνηχπσλ ή/θαη κηθξήο θιίκαθαο 

Σερλνινγηθά Πξντφληα (Ηζηνζειίδα Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γ» - Σ.Δ.Π.Α. "Λεχθηππνο", 2012). 

 

Σερλνινγηθό Πάξθν Θεζζαινλίθεο 

Ηζηνξηθφ:  Σν Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαινλίθεο (ΣΠΘ) μεθίλεζε ην 1988, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ (ΔΗΣΥΖΓ) ηνπ 

Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο & Έξεπλαο κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή. 

Με ζπλνιηθή δαπάλε 4 δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ απφ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα 

Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) θαη ηεο 16εο Γηεχζπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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δεκηνπξγήζεθαλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΠΘ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 7500 η.κ. πνπ 

πεξηιακβάλνπλ:  (α)Σα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ ΔΚΔΣΑ/ΗΣΥΖΓ (πξψελ ΔΗΣΥΖΓ), (β) 

ηε Θεξκνθνηηίδα Δπηρεηξήζεσλ, (γ) ην θηίξην Γηνίθεζεο κε ην πλεδξηαθφ Κέληξν θαη ηε 

Βηβιηνζήθε & Δπηζηεκνληθή Πιεξνθφξεζε. 

Σν 1994 ηδξχζεθε ε Δηαηξία Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Πάξθνπ Θεζζαινλίθεο (Δ.Γ.Α.Π./Σ.Π.Θ. ΑΔ) κε ηε κνξθή ηεο αλσλχκνπ εηαηξίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΚΔΣΑ/ΗΣΥΖΓ θαη ζεκαληηθψλ βηνκεραληψλ ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο φπσο: χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, Κ. & Ν. 

Δπζπκηάδε ΑΒΔΔ, Βηνκεραλία Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ, Φηιθεξάκ Σδφλζνλ ΑΔ, 

Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή ρνιή, Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., Planet Α.Δ., Δπξσζχκβνπινη 

Α.Δ., θαη Γέζπνηλα Αλαγλσζηνπνχινπ. Ζ εηαηξία δηαρείξηζεο πξνσζεί θαη ζπκπιεξψλεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ ζε έκεζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν 

Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα. Αθφκα είλαη κέινο 

ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ (International Association of Science Parks) 

θαη ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Δπηζηεκνληθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Πάξθσλ (ΔΝΔΣΔΠ). 

Σν Μάξηην ηνπ 2000 ηδξχζεθε ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο (Δ.Κ.Δ.Σ.Α.) απηφ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, κε έδξα ην Σ.Π.Θ., ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη ηα παξαθάησ Ηλζηηηνχηα: 

Ηλζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ (Η.Σ.ΥΖΓ.), Ηλζηηηνχην Πιεξνθνξηθήο 

(Η.Π.ΣΖΛ.), Ηλζηηηνχην Αγξνβηνηερλνινγίαο (Η.ΝΑ.), Ηλζηηηνχην Μεηαθνξψλ (Η.ΜΔΣ.), 

Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο & Δθαξκνγψλ ηεξεψλ Καπζίκσλ (Η.Σ.Δ..Κ.), Ηλζηηηνχην 

Βηνταηξηθψλ θαη Βηνκνξηαθψλ Δξεπλψλ (Η.Β.Β.Δ.) 

Σν ΔΚΔΣΑ έρεη σο απνζηνιή ηε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο θαη 

ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα έξεπλαο, ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη πξντφλησλ γηα ηε 

βηνκεραληθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ εξεπλεηηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηδίσο ζηνπο 

ηνκείο: Σερληθήο Φπζηθψλ θαη Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ, Πιεξνθνξηθή, Σειεκαηηθήο & 

Σειεπηθνηλσληψλ, Αγξνηηθήο Παξαγσγήο & Παξαγσγήο θαη ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ 

Μεηαθνξψλ - Σερλνινγίαο αμηνπνίεζεο ζηεξεψλ θαπζίκσλ πιψλ θαη ησλ παξαπξντφλησλ 

ηνπο, Βηνταηξηθήο, θαη ηελ Δηαηξία Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ 

Θεζζαινλίθεο ΑΔ - Δ.Γ.Α.Π./Σ.Π.Θ. ΑΔ 

Θεξκνθνηηίδα Δπηρεηξήζεσλ: Ζ Θεξκνθνηηίδα Δπηρεηξήζεσλ απεπζχλεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο θαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα κεηαηξέςνπλ ζε 
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επηρεηξεκαηηθή επηηπρία κία θαηλνηνκηθή ηδέα πνπ αθνξά λέα ηερλνινγία, λέα πξντφληα, ή 

ππεξεζίεο. ηε Θεξκνθνηηίδα, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν πεξηβάιινλ, 

ψζηε νη λένη επηρεηξεκαηίεο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ απξφζθνπηα πάλσ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ή εκπνξηθέο πξαθηηθέο, φπσο π.ρ. ειεθηξνληθφ εκπφξην, αλάπηπμε 

εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο θ.α. (Ηζηνζειίδα Σερλνινγηθνχ 

Πάξθνπ Θεζζαινλίθεο, 2012). 

 

Σν Επηζηεκνληθό θαη Σερλνινγηθό Πάξθν Ηπείξνπ: 

 Σν Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Ζπείξνπ ηδξχζεθε ην 1999 απφ ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. Ζ θαηαζθεπή θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ 

πξψηνπ θηηξίνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΠΔΠ Ζπείξνπ 2000-2006 ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη ην δεχηεξν θηίξην / επέθηαζε απφ ην ΔΠ Θεζζαιίαο-ηεξεάο 

Διιάδαο-Ζπείξνπ 2007-2013 ηνπ ΔΠΑ. Απφ ην 2003 ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πάξθνπ έρεη 

αλαιάβεη ε εηαηξεία Γηαρείξηζεο "Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Ζπείξνπ Α.Δ.". 

Απνζηνιή ηνπ Δπηζηεκνληθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Ζπείξνπ είλαη λα απνηειέζεη ηνλ 

θχξην θνξέα ζηήξημεο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Σν Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Ζπείξνπ 

(Δ.ΣΔ.Π.Ζ.) είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε θηίξην 4.457 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Παλεπηζηεκηνχπνιε Ησαλλίλσλ. Σν θηίξην είλαη θηηζκέλν ζε νηθφπεδν ζπλνιηθήο έθηαζεο 

16 ζηξεκκάησλ. Απνηειείηαη απφ έλαλ ηζφγεην ρψξν 2.919,42 η.κ., πνπ πεξηιακβάλεη 17 

ζεξκνθνηηίδεο, ηε δηνίθεζε ηεο Δ.ΣΔ.Π.Ζ. Α.Δ., πλεδξηαθφ Κέληξν 320 η.κ. θαη 2 

Αίζνπζεο πζθέςεσλ 44 η.κ. (15-20 αηφκσλ). Δπηπιένλ, ζηνλ ππφγεην ρψξν ζηεγάδεηαη ην 

Δξγαζηήξην Έξεπλαο Γνθηκψλ θαη Πηζηνπνίεζεο Τιηθψλ θαζψο θαη δηαζέζηκνο 

εθζεζηαθφο/ή θαη εξγαζηεξηαθφο ρψξνο πεξίπνπ 700 η.κ.  

Σν θηίξην θαη ην νηθφπεδν έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ γηα 25 

ρξφληα ζηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ Ζπείξνπ. 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. απεπζχλνληαη ζηηο ηέζζεξηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ:  

Δγθαηεζηεκέλεο Δπηρεηξήζεηο: Δίλαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε 

ζεξκνθνηηίδα ηνπ Δ.ΣΔ.Π.Ζ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζήκα ηνπ Δ.ΣΔ.Π.Ζ. θαη λα 

δηαθεκίδνπλ φηη είλαη κέιε ηνπ, έρνπλ έθπησζε ζε φιεο ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην 

Δ.ΣΔ.Π.Ζ. ππεξεζίεο. 

Δπηρεηξήζεηο Μέιε: Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην Δ.ΣΔ.Π.Ζ., αιιά 

είλαη κέιε ηνπ θαη πιεξψλνπλ εηήζηα ζπλδξνκή. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζήκα ηνπ 
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Δ.ΣΔ.Π.Ζ. θαη λα δηαθεκίδνπλ φηη είλαη κέιε ηνπ, έρνπλ έθπησζε ζε φιεο ηηο 

πξνζθεξφκελεο απφ ην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. ππεξεζίεο. 

Δπηρεηξήζεηο Μέηνρνη: Δπηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο νη νπνίεο είλαη κέηνρνη ηνπ Δ.ΣΔ.Π.Ζ. έρνπλ 

έθπησζε ζε φιεο ηηο ζε φιεο ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. ππεξεζίεο κε ην ίδην 

ηηκνινγηαθφ θαζεζηψο φπσο θαη νη επηρεηξήζεηο κέιε. 

Άιιεο Δπηρεηξήζεηο: Γελ είλαη εγθαηεζηεκέλεο, νχηε είλαη κέιε ηνπ Δ.ΣΔ.Π.Ζ. Ζ 

ζπλεξγαζία γίλεηαη θαηά πεξίπησζε. 

Θεξκνθνηηίδα Δπηρεηξήζεσλ: Ζ ζεξκνθνηηίδα είλαη ρψξνο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο, 

ππνδνρήο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηηο λέεο ή ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. Ο ζθνπφο ηεο 

ζεξκνθνηηίδαο είλαη ε ζηήξημε ηεο εγθαηεζηεκέλεο επηρείξεζεο ζ' φια ηα επίπεδα ψζηε ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα κπνξέζεη λα επηηχρεη ην αξρηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηεο πιάλν 

θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο λένπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο. Κάζε ζεξκνθνηηίδα είλαη 

εμνπιηζκέλε κε ζχγρξνλν ζπκβαηηθφ (γξαθεία, βηβιηνζήθεο, εξκάξηα) θαη ειεθηξνληθφ 

εμνπιηζκφ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, εθηππσηήο δηθηχνπ, fax). ήκεξα είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. 23 εηαηξίεο θαη 3 Γνκέο ζηήξημεο.  

Οη εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. έρνπλ ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: 

Γσξεάλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, δσξεάλ ρξήζε εζσηεξηθνχ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ, 

ελεκέξσζε απφ ην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ 

εγθαηεζηεκέλσλ εηαηξηψλ ζε Σερλνινγηθά Πάξθα πνπ είλαη κέιε ηνπ IASP, ρξήζε 

αηζνπζψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, ρξήζε ηνπ ινγφηππνπ ηνπ Δ.ΣΔ.Π.Ζ., 

ηνπνζέηεζε ηνπ ινγφηππνχ ηνπο ζε θσηεηλή επηγξαθή ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ, ζπιινγή 

θαη δηαλνκή αιιεινγξαθίαο, ρξήζε εθηππσηή θαη θσηνηππηθνχ, ρξήζε ηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο απηήο, 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο κε εηδηθή ηηκνιφγεζε.  

Γηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο ζηελ ζεξκνθνηηίδα: 

Γηα λα εγθαηαζηαζεί  κία επηρείξεζε ζην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: (α) Αίηεζε, (β) Τπεχζπλε δήισζε θαη (γ) Δπηρεηξεκαηηθφ 

ρέδην ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη ζαθψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (Business plan), θαηαγξαθή ηεο βαζηθήο ηδέαο απηνχ, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ  ζθνπεχεη  λα αλαπηχμεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.ΣΔ.Π.Ζ., ηνκείο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

ηελ ηερλνινγία θαη πσο απηή ηεθκεξηψλεηαη, ηελ ηερλνγλσζίαο ή ηνπ θαηλνηνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή γηα πινπνίεζε ζηφρσλ, ην κίγκα Μάξθεηηλγθ ( 

πξνβνιήο, πξνψζεζεο, δηάζεζεο θαη πψιεζεο), ρξνλνδηαγξάκκαηα ελεξγεηψλ, εθηίκεζε 
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απαηηνχκελσλ δαπαλψλ, εθηίκεζε πηζαλψλ εζφδσλ θαη πεγέο ηνπο, πξνζσπηθφ θαη 

εηδηθφηεηα επηρείξεζεο, θαη (δ) Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηε ζηηγκή ππνβνιήο 

ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ην Γ.. ηεο Δ.ΣΔ.Π.Ζ. ζα απαληήζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά εληφο 15 

εκεξψλ. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη ηαρχηαηα κε ηελ ππνγξαθή: (α) 

ζπκθσλεηηθνχ εγθαηάζηαζεο θαη (β) ζπκθσλεηηθνχ παξαιαβήο εμνπιηζκνχ. 

 

Κύξηεο Φηινμελνύκελεο Δνκέο ζην Ε.ΣΕ.Π.Η. 

Σν ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ (BIC 

HPEIROY): ην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. είλαη εγθαηαζηεκέλν θαη ην ΒΗC Hπείξνπ απφ ην 2002. Ωο 

βαζηθφ ζθνπφο ηνπ είλαη ε ππνζηήξημε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 

ζηνρεχνληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπο θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη ππεξεζίεο 

πνπ παξέρεη ην BIC Ζπείξνπ ζην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. είλαη πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε θαη 

θαζνδήγεζε ησλ λέσλ θαη πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ (Ο.Β.Η.). : Ο 

Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ αξκφδην θνξέα ηεο 

Διιάδαο γηα ηελ θαηνρχξσζε επξεζηηερληψλ θαη βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ. Γίδεη δε 

ηερλνινγηθή πιεξνθφξεζε  δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο κέζα απφ δηεζλείο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. ην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. βξίζθεηαη γξαθείν πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ αιιά θαη γηα ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

ΣΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ: Απφ ην επηέκβξην 2006 ιεηηνπξγεί ζην Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ 

Πάξθν Ζπείξνπ ην Ηλζηηηνχην Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ζ 

εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηφζν γηα 

ηνλ δεκφζην φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξέρνληαο εληζρπηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο: εθπαηδεπηηθφ marketing, έξεπλα ζηελ κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο, 

αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζε εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, ε πξνζνκνίσζε ζηελ 

Δθπαίδεπζε, αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ. Βαζηθφο 

επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο είλαη αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κνληέισλ / κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε αηρκή αληαγσληζηηθέο επαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο, δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο,  ζπζηήκαηα πξνζεκείσζεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. 

Αθφκα ζην Δ.ΣΔ.Π.Ζ. ππάξρνπλ εηδηθεπκέλα εξγαζηεξηαθά θέληξα αιιά θαη 

πιήζνο επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ θαηλνηνκία πνπ 
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πεγάδεη κέζα απφ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πξσηνπνξία, εθφζνλ θαη ν έλαο εθ ησλ 

δχν ηδξπηηθψλ κειψλ είλαη ην παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Σν Δ.ΣΔ.Π.Ζ. έρεη σο βαζηθφ 

ζηφρν λα απνηειέζεη ηνλ θχξην θνξέα ζηήξημεο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη 

θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα.   

 

 

Η ζεκαζία ηωλ Σερλνινγηθώλ - Επηζηεκνληθώλ Πάξθωλ: 

Οη Castells θαη Hall (1994) ηνλίδνπλ φηη ππάξρνπλ ηξία βαζηθά θίλεηξα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηερλνινγηθψλ - επηζηεκνληθψλ πάξθσλ: (α) ε επαλα-βηνκεραλνπνίεζε (β) 

ε ηνπηθή αλάπηπμε θαη (γ) ε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ. 

Σα δχν πξψηα θίλεηξα είλαη ηδηαίηεξα ζαθή, θαζψο πξαγκαηεχνληαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ ηνπηθή ή αζηηθή αλαλέσζε αληίζηνηρα. Ωζηφζν ην 

ηξίην θίλεηξν είλαη ιηγφηεξν ζαθέο (Phillimore 1997). ηελ πην απιή ηνπ κνξθή ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ ηα Παλεπηζηήκηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Δληνχηνηο, Οη Castells & Hall ην πεξηγξάθνπλ σο «ε παξαγσγή λέαο θαη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο κέζα από ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε» κέρξη λα δεκηνπξγεζεί 

θαη λα δηαηεξεζεί έλα θαηλνηφκν πεξηβάιινλ πνπ ζα παξάγεη ζπλερψο θαηλνηνκία 

(Castells & Hall, 1994). 

Σα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα γεληθά εμππεξεηνχλ πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, ελδηαθέξνληα θαη πξνζδνθίεο. Σα Παλεπηζηήκηα πξνζδνθνχλ 

απφ ηα Σ.Δ.Π. λα εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο ηδέεο θαη λα ηνπο 

εμαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Μεγάιεο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο απαηηνχλ πςειήο πνηφηεηαο ρψξνπο έξεπλαο, ζηελέο ζπλεξγαζίεο κε 

Παλεπηζηήκηα θαη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην πάξθν. Μεγάιεο 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ κέζα απφ ηα Σερλνινγηθά - Σερλνινγηθά - 

Δπηζηεκνληθά Πάξθα λα πινπνηήζνπλ βξαρπρξφληεο θαη κηθξνχ εχξνπο εξγαζίεο θαη 

λα εμαζθαιίζνπλ εηαηξηθνχο ζπλεξγάηεο κέζα απφ Παλεπηζηήκηα (Hansson et all, 

2005). 

Απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Gower θαη Harris ην 1995 ζηα Σερλνινγηθά - 

Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ζπλέηαμαλ κία ιίζηα κε 

ηα δέθα πην ζεκαληηθά πηζαλά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο 

επηζηεκνληθνχ πάξθνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έιαβαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο 

θαη άηνκα ηεο δηνίθεζεο ησλ πάξθσλ. Ζ ιίζηα απηή έρεη σο εμήο (Simon Gower, 

Frank Harris, 1996): (1) Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα ην επηζηεκνληθφ 
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πάξθν, (2) Γεκηνπξγία πξφζζεηεο απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, (3) αλάπηπμε 

δεζκψλ κεηαμχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο, (4)πξνβνιή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο σο πεξηνρή αλάπηπμεο, (5) παξνρή νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ζε επελδπηέο 

ηνπ ηδησηηθφ ηνκέα. 

(6) παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηα Παλεπηζηήκηα, ζηα Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζηα εξεπλεηηθά θέληξα, (7) παξνρή ρακειφηεξνπ θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

γηα ηηο θηινμελνχκελεο επηρεηξήζεηο ζην πάξθν, (9) κεηαηξνπή ηεο παξαδνζηαθήο 

βηνκεραλίαο ζε ζχγρξνλε, “θαζαξή” βηνκεραλία, (8) Παξνρή νηθνλνκηθήο απφδνζεο 

ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο αλάπηπμεο, (9) αλάπιαζε εγθαηαιειεηκκέλσλ 

εθηάζεσλ θαη θηηξίσλ θαη (10) εμεηάδνληαο ην ιφγν πνπ κηα πεξηνρή δηαζέηεη Σ.Δ.Π., 

παξαηεξνχκε φηη απηφ ιεηηνπξγεί σο «θαηαιχηεο» γηα ((Ηζηνζειίδα  UKSPA, 2012): 

Οηθνλνκηθή αιιαγή : Δγρψξηα δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, πςειήο ηερλνινγίαο εζσηεξηθή επέλδπζε, δηαηήξεζε/έιμε εξγαδνκέλσλ κε 

επέιηθηε γλψζε πςειήο αμίαο  

Αλαγέλλεζε : Πξφσξε έγθξηζε γηα πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο, επηζθέπηεο πνπ 

αζθνχλ ηζρπξή επηξξνή αληηιακβάλνληαη ηηο πξννπηηθέο  

 

Αλάπηπμε ηεο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη  Σ.Ε.Π.  

ηελ βηβιηνγξαθία νη ηνκείο αλάπηπμεο κέζσ ησλ επηζηεκνληθψλ - 

ηερλνινγηθψλ πάξθσλ επηθεληξψλνληαη σο αθνινχζσο:  

Ο θχξηνο ξφινο ησλ Σ.Δ.Π. είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ε πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδηαίηεξα δε ηεο αθαδεκατθήο θαη λεαληθήο κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία θνπιηνχξαο πνπ επλνεί ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ε 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο (ηερλνβιαζηνί) είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ησλ Σ.Δ.Π. κε αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. 

πλήζσο παξέρνληαη θίλεηξα φπσο ρακειφ θφζηνο ελνηθίνπ θαη ππεξεζηψλ ζηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο, πξφζβαζε ζε εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ελψ νη ζπλέξγεηεο θαη νη 

ζπλεξγαζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπο  

(Σατηάθεο, 2006). 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (1990) αληηκεησπίδεη ηα Σ.Δ.Π. σο ζεξκνθνηηίδεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο: «έλα κέξνο φπνπ λενζπζηαζείο επηρεηξήζεηο ζηεγάδνληαη ζε έλα 

πεξηνξηζκέλν ρψξν. θνπφο ηνπ είλαη λα βειηηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο θαη ην 

ξπζκφ επηβίσζεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξέρνληαο ηνπο θηηξηαθέο ππνδνκέο κε 
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ζπλήζεηο εμνπιηζκνχο, θαζψο θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ ζχλδεζε κε ηελ 

ηερλνινγία είλαη ζπρλά πεξηθεξεηαθή».  

Σα Σ.Δ.Π. έρνπλ παξαδνζηαθά επηθεληξσζεί ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

ηξνθνδφηεζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ (ζεξκνθνηηίδεο), αθνχ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

δηεπθνιχλζεηο “επψαζεο” ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ γηα δηαδηθαζίεο 

ζεξκνθνηηίδαο επηρεηξήζεσλ έρεη εληαζεί πξνζθάησο ζεκαληηθά. Έλαο ζεκαληηθφο 

ιφγνο ήηαλ ε αλακελφκελε ζπκβνιή ησλ Σ.Δ.Π. ζηελ παξάηαζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αθφκε πεξηζζφηεξν, νη ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ ζπλδένληαη 

κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ηνκείο έξεπλαο πςειήο έληαζεο, ζηνπο νπνίνπο ε 

νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο ξφινο ησλ Παλεπηζηεκίσλ γίλεηαη ζεκαληηθφο, πέξα απφ 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν ζηε κεηάδνζε θαη δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ (Sofouli & 

Vonortas, 2006).   

χκθσλα κε ηελ National Business Incubation Association (NBIA)
1
 «Η 

επώαζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη ζεξκνθνηηίδεο γαινπρνύλ λέεο επηρεηξήζεηο, βνεζώληαο λα 

επηβηώζνπλ θαη λα αλαπηπρζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ έλαξμήο ηνπο, όπνπ 

είλαη πην επάισηεο. Οη ζεξκνθνηηίδεο παξέρνπλ επηηόπνπ βνήζεηα ζηε δηνίθεζε, ηελ 

πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε θαη ζπληνληζκέλε έθζεζε ζε θξίζηκεο επηρεηξεκαηηθέο ή 

ηερληθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. Μπνξνύλ επίζεο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γξαθείνπ, 

πξόζβαζε ζε εμνπιηζκό, επέιηθηε κίζζσζε θαη επεθηάζηκν ρώξν, όια θάησ από κία 

ζηέγε» (Ηζηνζειίδα NBIA, 2012 ). 

 

 

Αλάπηπμε ηεο αθαδεκαϊθήο έξεπλαο θαη  Σ. Ε. Π. 

Σα Παλεπηζηήκηα επηδεηνχλ ζρέζεηο εμσηεξηθήο έξεπλαο ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα εκπινπηίζνπλ ηφζν ηελ εξεπλεηηθή βάζε ηνπο φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο 

γλψζεο. Οη Link θαη Scott (2002) ζε έξεπλά ηνπο ζε 29 Παλεπηζηήκηα ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε Σ.Δ.Π., θαηέιεμαλ ζηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

                                                 
1 Ζ National Business Incubation Association (NBIA) είλαη παγθνζκίσο ε εγεηηθή νξγάλσζε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Κάζε ρξφλν παξέρεη ζε ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο πιεξνθφξεζε, εθπαίδεπζε θαη 

ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο λέσλ επηρεηξήζεσλ. Γηνηθείηαη απφ έλα εθιεγκέλν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ εθπξνζσπεί παγθνζκίσο ηνλ Οξγαληζκφ.  
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Ζ νξγαλσκέλε θχζε ηεο ζρέζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Σ.Δ.Π. είλαη 

ζεκαληηθή, θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πξνθαλείο δηαθνξέο κεηαμχ κίαο επίζεκεο 

θαη κίαο άηππεο ζρέζεο. ηαλ ε ζρέζε είλαη ηππηθή, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αθαδεκατθήο έξεπλαο είλαη εληζρπκέλα (π.ρ., δεκνζηεχζεηο θαη δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο), ππάξρεη απμεκέλε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο θαη βειηηψζεηο 

ζηελ εηζξνή θαη ηνπνζέηεζε γεληθφηεξα ησλ πφξσλ. 

Ζ απφζηαζε ηνπ Σ.Δ.Π. κε ην Παλεπηζηήκην έρεη αληίθηππν ζηηο δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο αθαδεκατθήο απνζηνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ηαλ ην πάξθν βξίζθεηαη 

θνληά ζην Παλεπηζηήκην απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ, ελψ επίζεο παξέρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ηνπο 

δηδαθηνξηθνχο απνθνίηνπο ηνπ. Έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη επεξεάδεη θαη ην 

αθαδεκατθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηελ εθαξκνζκέλε 

έξεπλα. 

Σα Παλεπηζηήκηα πνπ είλαη δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έξεπλα 

θαη αλάπηπμε είλαη, ceteris paribus, πην πηζαλφ λα αλαθέξνπλ φηη ηνπο αιιειεπίδξαζε 

κε ηηο νξγαλψζεηο ηνπ Σ.Δ.Π. επεξεάδεη ζεηηθά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο πξνο ηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. Αληίζηνηρα, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αλαθέξνπλ φηη ην 

Σ.Δ.Π. βνεζά ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ή ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζιακβάλνπλ δηαπξεπείο κειεηεηέο. 

ζνλ αθνξά ηνπο δηδάζθνληεο ζηα Παλεπηζηήκηα, ε ζρέζε ησλ αθαδεκατθψλ 

ηδξπκάησλ κε ηα Σ.Δ.Π. δελ έρεη ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο, πέξα απφ ηελ έληαζε θαη ηνλ 

φγθν ησλ δεκνζηεχζεσλ, νη νπνίεο απμάλνληαη φζν πην έληνλε είλαη ε απαζρφιεζε 

ησλ δηδαζθφλησλ κε ηελ έξεπλα ησλ πάξθσλ.  

Ο αληίθηππνο ηεο ζρέζεο ησλ Σ.Δ.Π. κε ηα Παλεπηζηήκηα φζνλ αθνξά ηελ 

έξεπλα δελ είλαη ζηαζεξφο, αιιά δηαρξνληθά αιιάδεη. Αξρηθά ηα Σερλνινγηθά - 

Δπηζηεκνληθά Πάξθα δελ επεξεάδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα επξεζηηερληψλ ή ηεο 

δηδαθηέαο χιεο, αιιά αξγφηεξα απηφ ηζρχεη. Δπίζεο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

θήκε ηνπ επηζηεκνληθνχ πάξθνπ απνθέξεη πιενλέθηεκα ζηελ απαζρφιεζε ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Ο Nelson (2001) αλέθεξε σο κειινληηθή πξνεηδνπνίεζε φηη φηαλ ηα 

Παλεπηζηήκηα αλαιακβάλνπλ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

βηνκεραλία, ε δέζκεπζή ηνπο γηα δεκφζηα επηζηήκε κπνξεί λα ηεζεί ζε θίλδπλν. Ο 

Stephan (2001) επίζεο ζεκεηψλεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ζρέζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ην Σ.Δ.Π., 
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ελδέρεηαη λα εθηξέςνπλ ηνπο δηδάζθνληεο καθξηά απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα ηνπο θαηεπζχλνπλ πξνο ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο είλαη ε αλαδήηεζε εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο. Δάλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε απηή πξνέξρεηαη απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, ηφηε είλαη 

αλεζπρεηηθφ φηη νη εκπνξηθέο επηξξνέο κπνξεί λα δηαρπζνχλ επξχηεξα θαη λα 

επεξεάζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο (Link & Scott, 2002).  

 

 

Αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη  Σ.Ε.Π. 

Ο Κνκλελφο (2010) ζεκεηψλεη φηη ε δηαδηθαζία ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ζηα 

Σ.Δ.Π. ζηεξίδεηαη ζε 4 ζεζκνχο: (α) ηελ ζπλεξγαζία παλεπηζηεκίσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ, 

ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη ηελ πιεξνθφξεζε, (β) ηε δηθηχσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζπκθσληψλ θαη ζπλεξγαζηψλ 

πξνκεζεπηψλ – παξαγσγψλ, (γ) ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ spin-offs 

γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ηερλνινγίαο, ζηελ πξνζέιθπζε θαηλνηφκσλ 

νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαη (δ) ζηε δηάρπζε θαη δηάδνζε έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο.  

O Felsenstein (1994) ζε εκπεηξηθή κειέηε ηνπ ζε πάλσ απφ 160 επηρεηξήζεηο 

πςειήο ηερλνινγίαο ζην Ηζξαήι εληφο θαη εθηφο Σ.Δ.Π., εμέηαζε ηελ ππφζεζε εάλ ηα 

Σ.Δ.Π.απνηεινχλ “θπηψξηα” ή “ζχιαθεο” θαηλνηνκίαο. πγθεθξηκέλα εμέηαζε ηα 

θάησζη δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: (α) ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο κέζα ζε κία επηρείξεζε θαη 

(β) ζε πνην βαζκφ νη επηπηψζεηο απηέο εμαξηψληαη απφ ηε θπζηθή εγγχηεηα θαη 

νξγάλσζε πνπ παξέρεη ν ρψξνο ελφο επηζηεκνληθνχ πάξθνπ; Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη, πξψηνλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα επίπεδα αιιειεπίδξαζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηα ηνπηθά παλεπηζηήκηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δελ έρεη θαη‟ αλάγθε ζρέζε κε ην επίπεδν θαηλνηνκίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Γεχηεξνλ, ε ηνπνζεζία ηνπ Σ.Δ.Π. δείρλεη λα έρεη πνιχ κηθξή θαη 

έκκεζε ζπκβνιή ζην επίπεδν θαηλνηνκίαο. Ζ ειθπζηηθφηεηα ηεο ηνπνζεζίαο ελφο 

Σ.Δ.Π. σο εθ ηνχηνπ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ γεληθφηεξε αληίιεςε γηα 

ην θχξνο, παξά ζηα νθέιε κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

''Ζ εθεπξεηηθφηεηα θαη νη επθαηξίεο ηεο αγνξάο είλαη θαη νη δχν αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα θαηλνηνκία, αιιά δελ είλαη επαξθείο. Πηζαλέο αληακνηβέο 

νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο κπνξνχλ λα θαίλνληαη ακειεηέεο εάλ αλακέλνληαη αξθεηά 
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καθξηά ζην κέιινλ, ή αλ είλαη αξθεηά αβέβαηεο. Αιιά απηφ δελ είλαη ην παλ. Αθφκα 

θαη φηαλ ε επηζηήκε απνδεηθλχεηαη θαη νη επθαηξίεο ηεο αγνξάο είλαη πξαγκαηηθέο, 

πξέπεη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο νη νπνίεο λα βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία ηεο αγνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα γεθπξσζεί ην θελφ ρξεκαηνδφηεζεο (κεηαμχ αθαδεκατθήο θαη 

εκπνξηθήο ππνζηήξημεο), ην εξεπλεηηθφ θελφ (κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ θξίζεσλ πνπ 

δηαηππψλνληαη γηα ελδηαθέξνληα θξηηήξηα θαη εθείλσλ πνπ βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα 

δπλαηνηήησλ ηεο αγνξάο), θαη ην θελφ πιεξνθφξεζεο (κεηαμχ ησλ ηερλνιφγσλ θαη 

ησλ managers/επελδπηψλ). Ζ γεθχξσζε ησλ ηξηψλ απηψλ θελψλ απαηηεί ηελ 

επζπγξάκκηζε ησλ δπλεηηθά δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη, ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ην ίδην ην έξγν, δεκηνπξγψληαο φρη κφλν κηα θνηλή 

αληίιεςε ησλ επθαηξηψλ, αιιά θαη έλαλ θνηλφ νξηζκφο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

αληακνηβψλ.'' (Brancomb & Auerswald, 2001). 

Ηδεαηά, ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα θαη νη ηερλνινγηθέο 

ζεξκνθνηηίδεο πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε γηα ηελ θάιπςε φισλ απηψλ ησλ θελψλ: 

ρξεκαηνδφηεζε, έξεπλα θαη εκπηζηνζχλε – πιεξνθφξεζε ζηα πξψηα ζηάδηα ησλ 

λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία. Σα Σ.Δ.Π. παξέρνπλ θπζηθέο 

ππνδνκέο, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, θνηλή έξεπλα θαη γξακκαηεηαθνχο πφξνπο, θαζψο 

θαη πξφζβαζε ζε δίθηπν ρξεκαηνδνηήζεσλ (Sofouli & Vonortas, 2006).   

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ζηελ Διιάδα δνκέο 

ππνζηήξημεο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ελψ παξάιιεια έρεη εληζρπζεί 

ζεκαληηθά ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεο (πρ. δεκηνπξγία ησλ 

Γξαθείσλ Γηακεζνιάβεζεο ζηα ΑΔΗ, ΣΔΗ θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα, κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαηνρχξσζεο επξεζηηερληψλ, ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε λέαο 

γλψζεο απφ ην πξφγξακκα ΠΡΑΞΔ). ε εμέιημε επίζεο είλαη ζε πνιιά αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα καζήκαηα θαη πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλα αθαδεκατθά ηδξχκαηα 

ιεηηνχξγεζαλ ή ιεηηνπξγνχλ δηαγσληζκνί επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (πρ. ΗΓΔΟΠΟΛΗ 

ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά) (ατηάθεο 2006). 

 

 

Η γλώζε θαη ε θαηλνηνκία ζηελ ππεξεζία ηεο αλάπηπμεο  

Ζ γλψζε πξνσζεί ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Barroso, 2005):  

ηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο φπσο ε ΔΔ, ε γλψζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε, ε θαηλνηνκία θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, απνηεινχλ ηελ 

θηλεηήξην δχλακε γηα αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ γλψζε είλαη ν ε εηδνπνηφο 
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εθείλε δηαθνξά πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ζηνλ θφζκν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φπνπ νη άιινη αληαγσλίδνληαη κε θζελή εξγαζία 

ή κε θπζηθνχο πφξνπο. Αχμεζε θαη βειηίσζε ησλ επελδχζεσλ ζε Έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, παξφια απηά νη επελδχζεηο ηεο ΔΔ βξίζθνληαη θαηά  έλα ηξίην ρακειφηεξα 

απφ απηέο ησλ ΖΠΑ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D). ε πνζνζηφ 

πεξί ην  80% απηήο ηεο δηαθνξάο νθείιεηαη ζηηο αλεπαξθείο επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ). ήκεξα επελδχεηε κφλνλ ην 2% ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν είλαη ειάρηζηα πςειφηεξν 

απφ ην επίπεδν πνπ είρε παξαηεξεζεί θαηά ηελ επνρή εγθαηλίαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο Ληζαβφλαο. Ζ ΔΔ ζα πξέπεη λα απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ βεκαηηζκφ ηεο ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην 3% ηνπ ΑΔΠ γηα δαπάλεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο. Απηφ απαηηεί ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, πην επλντθφ πιαίζην 

πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ παξνρή ηζρπξψλ θηλήηξσλ ζηηο εηαηξείεο ψζηε λα επελδχζνπλ 

ζε θαηλνηνκία θαη έξεπλα θαη αλάπηπμε, θαζψο θαη λα απμήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο 

κε θαιά θαηεξηηζκέλνπο θαη δξαζηήξηνπο εξεπλεηέο(Barroso, 2005).  

Τινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 3% γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. Ζ πξφνδνο ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Ληζαβφλαο γηα δαπάλεο ηεο ΔΔ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε (3% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2010) εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα θξάηε κέιε. Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα 

εμεγήζνπλ, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Ληζαβφλαο, ηα κέηξα πνπ πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ. Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θιάδν είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο θαη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα επσθειεζνχλ 

πιήξσο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην λέν πιαίζην θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Σν 

θχξην δνκηθφ ζηνηρείν πξέπεη επίζεο λα είλαη κηα ζπληνληζκέλε επξσπατθή 

πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε. Σέηνηα κέηξα ήηαλ θαζνξηζηηθά ζε άιιεο ρψξεο εθφζνλ ελζάξξπλαλ ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο λα επελδχζνπλ κεγαιχηεξα πνζά ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. Έλα ηέηνην 

πιαίζην ζα είλαη νπζηαζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

ζ‟ νιφθιεξε ηελ Έλσζε. ε επίπεδν ηεο Έλσζεο, ην 7ν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα-

πιαίζην ζα δψζεη ηζρπξή ψζεζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ βηνκεραληψλ καο ζε 

βαζηθνχο ηνκείο ηερλνινγίαο κε ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ 

ζε φιε ηελ ΔΔ θαη κε ηε κφριεπζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν λέν 

πξφγξακκα-πιαίζην ζα επηθεληξσζεί επίζεο ζηελ ππεξνρή ηεο εξεπλεηηθήο βάζεο 

κέζσ ελφο κειινληηθνχ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Έξεπλαο, πνπ ζα απαξηίδεηαη απφ 

αλεμάξηεηνπο επηζηήκνλεο δηεζλνχο θχξνπο θαη ζα επηιέγεη εξεπλεηηθά ζρέδηα θαη 
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πξνγξάκκαηα κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή αξηζηεία. Αλαζεψξεζε ηνπ Πιαηζίνπ ησλ 

Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε θαη γηα ηελ Καηλνηνκία ην πιαίζην 

ηεο ζπλνιηθήο κεηαξξχζκηζεο ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ζα δνζεί 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζνχλ ε πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαζψο θαη ε δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ Δπηηξνπή ζα 

ππνβάιεη κηα αλαθνίλσζε γηα ην κέιινλ ηεο πνιηηηθήο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξηλ 

απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2005. Πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

εηδηθφηεξα ησλ λέσλ θαη θαηλνηφκσλ, ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ζθνπνχο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Barroso, 2005).  

ήκεξα ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί 

ηξνρνπέδε γηα ηελ θαηλνηνκία. Ζ βνήζεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξέπεη λα γίλεηαη 

δηαζέζηκε φηαλ νη ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θξίλνληαη 

ζεκαληηθέο ελψ παξάιιεια πξέπεη λα εκπνδίδεηαη ε ζηξέβισζε ησλ φξσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ (Barroso, 2005).   

 

 

Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη  Σ.Ε.Π. 

Ζ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ν ξφινο ησλ Σερλνινγηθψλ - Δπηζηεκνληθψλ 

Πάξθσλ ζε απηήλ ζηηο  αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρεη ελδειερψο εξεπλεζεί θαη 

επηβεβαησζεί απφ πνιιέο κειέηεο. κσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη αξθεηά πην 

δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ε ζπκβνιή ηνπο, θαζψο ηα Σ.Δ.Π. είλαη ζρεηηθά λέα (Ratinho 

& Henriques 2010, Premkamolnetr N. 1998). 

Ο Monck et al (1988) ηνλίδεη φηη πνιιά Σ.Δ.Π. έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο: (α) Ζ δήηεζε γηα βηνκεραληθέο ππνδνκέο πςειήο ηερλνινγίαο είλαη ή ζα 

ήηαλ, πεξηνξηζκέλε ιφγσ ελ κέξεη ηεο βηνκεραληθήο / επηζηεκνληθήο "ηζηνξίαο" ηεο 

πεξηνρήο, θαη (β) ε ηνπηθή νηθνλνκία είλαη ή ήηαλ ζε χθεζε κε ηαπηφρξνλα πςειά 

επίπεδα αλεξγίαο(Gower & Harris, 1996). 

Απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Gower θαη Harris ην 1995 ζηα Σ.Δ.Π. ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απηά αλαπηχζζνληαη ζε 

ππναλάπηπθηεο πεξηνρέο ιφγσ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ηνπηθέο αξρέο, θπβεξλεηηθνί 

νξγαληζκνί αλάπηπμεο) ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά 
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Πάξθα σο κέζν αλαλέσζεο θαη αλαγέλλεζεο ηεικαησκέλσλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ θαη 

βηνκεραληψλ.  

Σα Σ.Δ.Π. ζεσξνχληαη κεραληζκνί κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη εξγαιεία 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, επεηδή θηλεηνπνηνχλ πξνο ηε δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ επηηπρία ελφο Σ.Δ.Π. εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ελζσκαηψζεη θαη ζα νινθιεξψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη θαη ζα αμηνπνηήζεη ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ηεο 

(ατηάθεο 2006).  

Σν Δπηζηεκνληθφ Πάξθν ηνπ Cambridge, θαηάθεξε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο θαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπηθψλ θνξέσλ, λα πξνζειθχζεη κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ πςειήο 

ηερλνινγίαο, δεκηνπξγψληαο λέεο κφληκεο πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο (ατηάθεο 2006). 

Σν Σ.Δ.Π. ηνπ Cambridge είλαη ρσξνζεηεκέλν ζε κία απφζηαζε κφιηο 2,7 κηιίσλ απφ 

ην Great St Mary‟s θαη γεληθά ζεσξείηαη ην επίθεληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Cambridge (Ηζηνζειίδα Cambridge science park, 2011).   

Έλα άιιν επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ζπκβνιήο ησλ Σ.Δ.Π.  ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε απνηειεί ε πφιε Linkoping ηεο νπεδίαο, φπνπ ην Παλεπηζηήκην ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη δχν (2) Σερλνινγηθά Πάξθα 

(Mjardevi & Berzelius) ελψ έρνπλ ηδξπζεί πεξηζζφηεξεο απφ 200 λέεο επηρεηξήζεηο 

θαη  5.000 πεξίπνπ ζέζεηο εξγαζίαο. ηνπο θνηηεηέο παξέρεηαη θαηάξηηζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηνπο απφθνηηνπο θίλεηξα θαη θαζνδήγεζε γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαπηπμηαθή απηή 

πξσηνβνπιία έπαημαλ θαη παίδνπλ νη κεγάιεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ. Saab, Volvo, 

Ericsson (ατηάθεο2006).  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΘΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε σο θπξίσο βάζε ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε φιν ζην θάζκα ησλ πεγψλ. Γηα ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ βάζεηο δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ε Scopus θαη ε 

Emerald, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά άξζξα. H έξεπλα 

ζηηο βάζεηο επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε: (α) απφ ην Σκήκα 

Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ 

Σξίπνιε, θαη (β) απφ ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη 

Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηε πάξηε.     

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο αλαζθφπεζε αθαδεκατθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ - βηβιίσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, φπνπ θαη βξέζεθε πινχζην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ (εξεπλεηηθά 

άξζξα, κειέηεο εθζέζεηο, θείκελα ηεο Δ.Δ). Ζ εχξεζε ησλ βηβιίσλ έγηλε απφ ηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Σξίπνιε θαη 

απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο & Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηε πάξηε.  

Αθνινχζσο θαηφπηλ έξεπλαο αλαθηήζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ ηζηνζειίδεο νη 

νπνίεο θαη ειέρζεζαλ, απηέο  βέβαηα πεξηνξίζηεθαλ ζε επηζηεκνληθφ – εξεπλεηηθφ 

θείκελν θαη φρη ζε θαζαξά ελεκεξσηηθφ. Ζ αλαδήηεζε απηή ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα θαη δε ηα 

Διιεληθά Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα, φπνπ θαη ε βηβιηνγξαθία δελ είλαη 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε, ηνπιάρηζηνλ φρη φζν ηα ππφινηπα κέξε ηεο παξνχζαο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ εκεξνκελία αλάθηεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ ηηο ηζηνζειίδεο, θαζψο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζην ηειηθφ θείκελν ηεο δηαηξηβή. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα 

αλαθέξνπκε φηη γηα ηελ αξηηφηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηα έγηλε  αλαζθφπεζε  

Καηαζηαηηθψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ.Π. θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σ.Δ.Π. Ζπείξνπ θαζψο 

άιισλ εηδηθψλ εγγξάθσλ (θαλνληζκφο ιεηηνπξγηάο, πξφηππν ζπκθσλεηηθφ, αίηεζε 

εγθαηάζηαζεο, πξφηππν Business plan, ζρεηηθή λνκνζεζία θ.ά.).  

Ζ αλαζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεγψλ κε νδήγεζε ζηελ 

ζπγθέληξσζε κεγάιεο πνζφηεηαο πιηθνχ σο βάζε, ην νπνίν αθνινχζσο ηκεκαηνπνίεζεθε 

θαη απεηέιεζε  ην βαζηθφ εξγαιείν  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη 

ηεο πξννπηηθέο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο :  (α) Σελ θαηλνηνκία γεληθά θαη εηδηθά ζηε 
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Διιάδα,  (β) ηα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα γεληθά θαη εηδηθά ζηε Διιάδα θαη (γ) 

Σελ Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε γεληθά θαη εηδηθά ζηε Διιάδα αιιά θαη αλαδεηθλχνληαο  ηηο  

δπλαηφηεηεο γηα ην κέιινλ θάλνληαο αζθαιέζηεξε ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

ηξφπνπ επίηεπμεο ησλ ηηζέκελσλ εθ ησλ δηακνξθσηψλ ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ  ζηφρσλ ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο.  

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε παξάζεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο έγηλε κε ηελ κέζνδνο APA (American Psychological Association). 

Λέμεηο – θιεηδηά 

Λέμεηο – θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλαδήηεζε απνηέιεζαλ νη θάησζη: 

Καηλνηνκία / innovation, Οξηζκνί θαηλνηνκίαο  / innovation definition, Μνληέια 

θαηλνηνκίαο  / innovation models, ηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο / innovation strategy, 

Διιάδα θαη Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα / Greece and Technological - Science 

parks, , Διιάδα θαη Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε / Greece and regional growth, Διιάδα θαη 

θαηλνηνκία / Greece and Innovation.  

 

. 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΤΖΗΣΗΗ  

Απφ ηελ αλσηέξσ  βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη ζαθέο φηη ε ιεηηνπξγία 

ησλ Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ 

νηθνλνκηψλ, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο θαη ηειηθά ηεο 

θαηλνηνκίαο. Οη ηνκείο απηνί ζπκβνιήο ησλ Σ.Δ.Π. θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί 

γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε Barca, φπσο απηή αλαιχζεθε, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμεο ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. ηφρνο ηεο ζα είλαη ε κείσζε ηεο κφληκεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, κέζσ ηεο 

παξαγσγήο ελφο ζπλφινπ νινθιεξσκέλσλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηα κέηξα ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ, δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζρεδηαζκέλσλ θαη εθαξκνζκέλσλ 

απνζπψληαο θαη ζπλζέηνληαο ηηο ηνπηθέο πξνηηκήζεηο θαη γλψζεηο κέζσ ζπκκεηνρηθψλ 

πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη δεκηνπξγψληαο δεζκνχο κε άιιεο πεξηνρέο.  

Ο ξφινο ησλ Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη θαζνξηζηηθφο. 

Σα Σ.Δ.Π. κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ζεζκφ απηφ πνπ ζα αλαιάβεη λα ζπληνλίζεη 

ηηο πγηείο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ, ηηο λέεο επηρεηξήζεηο, ηελ αθαδεκατθή γλψζε θαη ηνπο 

πνιηηηθνχο ζεζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ λέα αληαγσληζηηθά θαη 
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θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σα Σ.Δ.Π. είλαη άιισζηε κεραληζκνί κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο θαη εξγαιεία πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, επεηδή ππνθηλνχλ ηε δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ επηηπρία ελφο Σ.Δ.Π. εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ελζσκαηψζεη θαη ζα νινθιεξψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη θαη ζα αμηνπνηήζεη ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ηεο. 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Ζ θαηλνηνκία σο έλλνηα δελ απνηειεί ηελ κνλαδηθή δεκηνπξγία ελφο 

θαηλνηφκνπ πξντφληνο (φζν πεηπρεκέλν απηφ θαη αλ είλαη), αιιά ζπληζηά εηδηθή 

πξσηνπνξηαθή θνπιηνχξα ζπλερνχο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα αθνξά, 

δηαδηθαζίεο, πξντφληα, ππεξεζίεο, φια,  θαηλά = λέα θαη ζχκθσλα κε ηελ 

αξραηνειιεληθή έλλνηα ηεο ιέμεσο θαηλνηνκψ, «δηαλνίγνληαο λέν δξφκν» 

θπξηνιεθηηθά (Μπακπηληψηεο, 2002). 

Ζ θαηλνηνκία σο νιφηεηα αθνξά ζηελ έκπλεπζε, ζηε ζχιιεςε θαη ζηελ 

απνθξπζηάιισζε κηαο λέαο θαη πξσηνπνξηαθήο ηδέαο, ζηελ κεηαθνξά ηεο ζε 

εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ππεξεζία, κέζσ κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο κεζφδνπ 

(πθηζηάκελεο, βειηησκέλεο ή λέαο) παξαγσγήο ή/ θαη δηαλνκήο. ε θάζε πεξίπησζε ην 

αξρηθφ θαη ζπλερέο δεηνχκελν απνηειεί ην απηφ απνηέιεζκα, ζε επηρεηξεκαηηθφ, 

θνηλσληθφ ή ζεζκηθφ πιαίζην. 

Ζ Τζηέξεζε ηεο Διιάδνο ζηνλ ηνκέα ηεο Καηλνηνκίαο είλαη ζπζηεκηθή, θαζψο 

νη πεξηζζφηεξεο θαηλνηφκεο ηδέεο παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηεο ιφγν νηθνλνκηθψλ, 

ηερλνινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ δπζρεξεηψλ.   

Ζ βησζηκφηεηα – αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο ελ κέζσ πεξηφδσλ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο αλά ηνλ θφζκν θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο κε ηελ βαζηά χθεζε 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε φξνπο θαηλνηνκίαο. 

Ζ δηαηήξεζε ή αχμεζε ησλ εζφδσλ – θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιχ 

πηζαλφηεξν λα επηηεπρζνχλ φηαλ απηή ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε ζε θαηλνηφκα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο. 

Ζ ελδπλάκσζε ηεο θαηλνηνκίαο ζα επηθέξεη κειινληηθά θαιπηέξα 

επηρεηξεκαηηθά απνηέιεζκα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο αλεξγίαο 

(αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο). 
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Ζ θαηλνηνκία σο θνπιηνχξα δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε κφλν εθ ησλ άλσζελ 

ζρεδηαζκφ αιιά ρξεηάδεηαη ηελ εθ ησλ άλσζελ ελδπλάκσζε, κε ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη 

απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο. 

Σα Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα απνδεδεηγκέλα πξνζδίδνπλ 

πξνζηηζέκελε αμία ζηελ έλλνηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο φληαο έλα 

πξαγκαηηθά ρξήζηκν εξγαιείν. 

Ζ ρξήζε απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο αθαδεκατθήο, 

εξεπλεηηθήο, επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή πιήξνπο 

ππνζηεξηθηηθήο ιεηηνπξγίαο, είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο, πξάγκα πνπ γίλεηαη πξάμε ζηα Σ.Δ.Π.. 

Σα Σ.Δ.Π. ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηνπο ζθνπνχο ηεο ελίζρπζεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη ηεο 

απαζρφιεζεο κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο. 

Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ θξάηνπο, Α΄ θαη Β΄ βαζκφο 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ - ΝΠΓΓ) είλαη πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεχζπλζε (Καιιηθξάηεο). 

Οη πξννπηηθέο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο κέζσ ησλ 

δνκψλ (Πεξηθέξεηα, Παλεπηζηήκην, Γήκνη, Δπηκειεηήξηα, Δπηρεηξήζεηο) πνπ 

πθίζηαληαη ζε πεξηθεξεηαθφ αιιά θαη ηνπηθφ επίπεδν ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο αιιάδνπλ ξαγδαία πξνο ην ζεηηθφ κέζσ θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

Ζ απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ κε ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» 

απειεπζεξψλεη - ζπλελψλεη πγηείο δπλάκεηο νδεγψληαο πξνο ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

ρξήζεο ησλ πφξσλ δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο απηή λα γίλεη πξνο ην 

απνηειεζκαηηθφηεξν. Πξνυπφζεζε  απνηειεί ε κεηαθνξά νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ην 

θεληξηθφ πξνο ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θξίλεηαη σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.   

   

Αδπλακίεο - Πεξηνξηζκνί: απνηεινχλ ε πεξηνξηζκέλε θαηά ηφπν, θαη θαηά 

κεζνινγηθφ ηξφπν κειέηε θαη πην ζπγθεθξηκέλα: ε κε επίζθεςε ζε Σ.Δ.Π., ε κε ρξήζε 

εξγαιείσλ έξεπλαο φπσο ζπλεληεχμεηο κε ππεπζχλνπο Δπηζηεκνληθψλ - Σερλνινγηθψλ 

Πάξθσλ, κε ππεπζχλνπο δνκψλ, επηρεηξήζεσλ θαη εξγαζηεξίσλ πνπ θηινμελνχληαη 

κέζα ζηα  ππεπζχλνπο Σερλνινγηθά - Δπηζηεκνληθά Πάξθα γηα ηελ δηαπίζησζε 

πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ, κε αμησκαηνχρνπο Παλεπηζηεκίσλ, 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, εθπξνζψπσλ επηκειεηεξίσλ, 
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θαη θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Αθνινχζσο ην κε ζηαζεξφ ζηελ Διιάδα, εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθφ - ρξεκαηνδνηηθφ – θνξνινγηθφ – πνιηηηθφ ζπλέπεηα ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηνπ κεγάινπ ρξένπο θαη ηελ θαζ‟ έηνο δεκηνπξγία 

πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο. Οη ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγνχλ  χθεζε ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία κεηψλνληαο δξαζηηθά ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο 

λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο.  

  

Πξνηάζεηο: Ζ κειέηε ησλ Σερλνινγηθψλ – Δπηζηεκνληθψλ πάξθσλ πξέπεη πεη 

λα ζπζηεκαηνπνηεζεί, θαη εηδηθφηεξα ε δηαζχλδεζε ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο πνπ απηά 

παξάγνπλ κε ηελ δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ επθαηξηψλ (strategic opportunities) θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ (Business opportunities), κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

ελαιιαθηηθήο - αληαιιαθηηθήο θαηλνηνκηθήο θνπιηνχξαο (alternative - exchange 

innovation culture) πνπ λα βαζίδεηαη ζε έλλνηεο φπσο ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε δηθηχσζε, 

ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ε κεηαθνξά θαη ελζσκάησζε γλψζεο θαη ηερλνινγηθψλ 

ζπλεξγηψλ θ.α. Ζ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή δεκηνπξγία ελφο εηδηθνχ ζεζκηθνχ 

εξγαιείνπ – ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε επλντθψλ 

ζπλζεθψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα, 

δεδνκέλνπ φηη ε βειηησκέλεο πνηφηεηαο λνκνζεζία παξέρεη ηα ζσζηά θίλεηξα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, κεηψλεη πεξηηηέο δαπάλεο θαη αίξεη εκπφδηα γηα ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 

θαη ηελ θαηλνηνκία πξάγκα πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο έρνληεο ηελ δηάζεζε λα θηλεζνχλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα είλαη ε ζσζηή θίλεζε. Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ 

ζα είλαη θαζνξηζηηθή, επηθέξνληαο σο  ζπλέπεηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

αλάπηπμεο κέζσ ηελ θαηλνηνκίαο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ νιηθή 

αλάπηπμε ηεο Διιάδνο, βνεζψληαο πξνο  ηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ κε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Πξνο ηνλ ζηφρν απηφ ε ζπζηεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

Σερλνινγηθψλ - Δπηζηεκνληθψλ  πάξθσλ σο ζηξαηεγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηβίσζε 

– αλάπηπμε κε βάζε θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία έηζη φπσο παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία θξίλεηαη σο  απαξαίηεηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

Παξάξηεκα 1: Αίηεζε  εγθαηάζηαζεο Δ.ΣΔ.Π.Ζ 

  

 

ΑΗΣΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  
θωδηθόο εληύπνπ 

Ε.11.01 

 
Ζκεξνκελία: 

…../……/……. 

Πίλαθαο 1 (πκπιεξώλεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν) 

Δπσλπκία: 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο εξεπλεηή/ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ: 

Ολνκαηεπώλπκν:                                                              

Ηδηόηεηα (εξεπλεηήο, ζηέιερνο επηρείξεζεο θιπ): 

Σει:                

E-mail:                    

Skype address: 

 Νέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα: Ναη  Όρη  

ηνηρεία επηρείξεζεο (αλ πθηζηάκελε): 

 Κιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο: 

 Έηνο ίδξπζεο: 

 Ννκηθή Μνξθή: 

 Α.Φ.Μ / Γ.Ο.Τ: 

(Παξαθαιώ επηζπλάςηε αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ αλ πθίζηαηαη) 

ύληνκε πεξηγξαθή επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο ή πθηζηάκελεο δξαζηεξηόηεηαο (300-400w.): 

     

 

 

 

 

 

 

Τθηζηάκελεο ή δεκηνπξγνύκελεο ζέζεηο εξγαζίαο  κε αλαθνξά ζηηο εηδηθόηεηεο 

απαζρνινύκελσλ(επηζπλάςηε ζύληνκν βηνγξαθηθό ησλ βαζηθώλ ζηειερώλ ηεο επηρείξεζεο):  
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πλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά θέληξα, ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα : 

 

 

 

 

 

Τπνγξαθή-ζθξαγίδα αηηνύληνο: 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2 (πκπιεξώλεηαη από ηελ Δ.ΣΔ.Π.Ζ Α.Δ) 

 

Έγθξηζε αίηεζεο; 

Ναη  Όρη  

 

 

Αξηζκόο ζεξκνθνηηίδαο: 

 

Δκβαδόλ ζεξκνθνηηίδαο: 

 

Σειεθσληθέο γξακκέο: 

 

Γξακκέο Γηθηύνπ: 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία: 

 

Τπνγξαθή εθπξνζώπνπ ηεο Δ.ΣΔ.Π.Ζ Α.Δ: 
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Παξάξηεκα 2: Business Plan - Πξόηππν 

 

Πεξηερφκελα Business Plan 

 Α. Πεξίιεςε (Executive Summary) 

 
-Σηφρνη (Objectives) 

Δπηγξακκαηηθή πεξηγξαθή νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ (καθξνπξφζεζκσλ θαη 

βξαρππξφζεζκσλ) ηεο επηρείξεζεο 

-Απνζηνιή (Mission) 

Σχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο 

-Σεκεία θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία (Keys to Success) 

Δδψ πεξηγξάθνληαη επηγξακκαηηθά ηα αληαγσληζηηθά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο 

Β. Πεξίιεςε επηρείξεζεο (Company Summary) 

 

Δδψ πεξηιακβάλεηαη ζρεδφλ φιν ην πεξηερφκελν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ     

ζπκπηεζκέλν ζε κεξηθά ζπκπεξάζκαηα, πιεξνθνξίεο, επηδηψμεηο θαη ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο.  Αλαθέξνληαη θπξίσο ηα ζηνηρεία θαη λνχκεξα πνπ δίλνπλ ηε γεληθή 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

-Ηδηνθηεζηαθφ Θαζεζηψο Δπηρείξεζεο (Company Ownership) 

Δδψ αλαθέξεηαη  ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο εηαηξείαο 

 

-Πεξίιεςε Δθθίλεζεο (Start-up Summary) 

 Πεξηγξάθεηαη ην θφζηνο εθθίλεζεο ηεο επηρείξεζεο (έμνδα εγθαηάζηαζεο,      

αγνξάο ινγηζκηθνχ, ινγηζηηθά θιπ).  Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηγξάθεη κεξηθέο απφ 

ηηο θαηεγνξίεο εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο.  

Πίλαθαο :  Κόζηνο Δθθίλεζεο Δηαηξείαο  

Δθθίλεζε   
   
Απαηηήζεηο   
   
Έμνδα Δθθίλεζεο   
Γηθεγνξηθά €12.500,00  
Έμνδα Δγθαηάζηαζεο 

 

 

 

 
    ΓΔΖ-ΟΣΔ-Κνηλφρξεζηα € 500,00  
Γηαθεκηζηηθά Φπιιάδηα-Δπαγγεικαηηθέο Κάξηεο € 500,00  
Λνγηζηηθά € 380,00  
Αζθάιεηα € 600,00  
Δλνίθην € 300,00  
Research and Development (Λνγηζκηθφ) € 10,000  
Αλαιψζηκα € 100,00  
Λνηπά € 100,00  
πλνιηθά Έμνδα Δθθίλεζεο € 24.980,00  
   
Αλαγθαία Κεθάιαηα Δθθίλεζεο 

  

  
Ηζνινγηζκφο Μεηξεηψλ θαηά ηελ Ζκέξα Δθθίλεζεο € 35.020,00  
Απνζέκαηα Έλαξμεο Πεξηφδνπ € 0,00  
Άιια Σξέρνληα Κεθάιαηα € 0,00  
πλνιηθά Σξέρνληα Κεθάιαηα € 35.020,00  
   
Πάγηα Κεθάιαηα € 0,00  
πλνιηθά Κεθάιαηα € 35.020,00  
πλνιηθέο Απαηηήζεηο € 60.000,00 (πλνιηθά Έμνδα Δθθίλεζεο+ πλνιηθά Κεθάιαηα) 
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Υξεκαηνδφηεζε   
   
Δπελδπζέλ Κεθάιαην   
Hospital line A.E. € 60.000,00  
Άιιν € 0,00  
πλνιηθφ Δπελδπζέλ Κεθάιαην € 60.000,00  
   
Σξέρνλ Παζεηηθφ   
Λνγαξηαζκνί Πιεξσηένη € 0,00  
Σξέρνλ Γαλεηζκφο € 0,00  
Άιιν Σξέρνλ Παζεηηθφ € 0,00  
πλνιηθφ Σξέρνλ Παζεηηθφ € 0,00  
   
Μαθξνπξφζεζκν Παζεηηθφ € 0,00  
πλνιηθφ Παζεηηθφ € 0,00 (πλνιηθφ Σξέρνλ + Μαθξνπξφζεζκν Παζεηηθφ) 

Οηθνλνκηθή Απψιεηα θαηά ηελ Δθθίλεζε (€ 24,980,00) πλνιηθφ Δπελδπζέλ Κεθάιαην - πλνιηθά Κεθάιαηα) 

πλνιηθά Κεθάιαηα € 35.020,00  
πλνιηθά Κεθάιαηα θαη Παζεηηθφ 

 

€ 35.020,00  

 

 

 

-Τφπνο εγθαηάζηαζεο θαη Δγθαηαζηάζεηο 

Πεξηγξαθή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, κέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

Γ. Πξντφληα θαη Υπεξεζίεο (Products and Services) 

 
-Πεξηγξαθή Πξντφλησλ θαη Υπεξεζηψλ 

  Δδψ είλαη απαξαίηεηε ε πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηα 

νθέιε πνπ ζα έρνπλ νη πειάηεο απφ απηά ή απηέο. Σπλνπηηθά ζα πξέπεη λα 

πεξηέρνληαη: 

-αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ (δπλαηφηεηεο θαη ρξήζε ηνπο) 

-θαηλνηφκα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθά πξντφληα 

 

-Μειινληηθά Πξντφληα θαη Υπεξεζίεο 

   Πεξηγξαθή ησλ κειινληηθψλ ζρεδίσλ ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ζην   

ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ 

 

Γ. Πεξίιεςε αλάιπζεο αγνξάο (Market Analysis Summary) 

 
-Θαηάηκεζε αγνξάο (Market Segmentation) 

Δδψ πεξηγξάθεηαη ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ηα θίλεηξα θαη νη αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ζε θάζε ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 

 

-Σηξαηεγηθή Σηνρνπνηεκέλεο Αγνξάο (Target Market Segment Strategy) 

Φαξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε. 

 
-Αλάιπζε αγνξάο ππεξεζηψλ (Service Business Analysis) 

Φαξαθηεξηζηηθά θαη πεξηγξαθή ηνπ νκίινπ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 
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-Αλάιπζε Αληαγσληζκνχ θαη Αγνξψλ (Competition and Buying Patterns) 

Η αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ αξρίδεη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ππαξρφλησλ θαη  ησλ 

ελ δπλάκεη αληαγσληζηψλ.   Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαθνξά ησλ 

δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ αληαγσληζηψλ (ζηξαηεγηθέο, δηάξζξσζε 

θφζηνπο, ζηφρνη). 

Δ. Πεξίιεςε Σηξαηεγηθήο θαη Υινπνίεζεο (Strategy and 

Implementation Summary) 

Σε απηφ ην κέξνο πεξηγξάθεηαη ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηα πξντφληα 

φζνλ αθνξά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 
-Αλάιπζε S.W.O.T (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) 

Η S.W.O.T αλάιπζε είλαη έλα κνληέιν γηα επηρεηξεκαηηθή αλάιπζε, ην νπνίν 

εμεηάδεη ηελ εηαηξεία σο πξνο ηηο Γπλαηφηεηέο ηεο (Strengths), ηηο Αδπλακίεο ηεο ( 

Weaknesses), ηηο Δπθαηξίεο (Opportunities) θαη ηηο Απεηιέο (Threats) απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  Τα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

πψο ε εηαηξεία κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη 

ηηο αδπλακίεο ηεο, νχησο ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο θαη λα απνθχγεη ή λα 

μεπεξάζεη ηηο απεηιέο. 

 

-Αληαγσληζηηθφηεηα (Competitive Edge) 

Αληαγσληζηηθά πξνηεξήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 
-Δκπνξηθή ζηξαηεγηθή (Marketing Strategy) 

Σηξαηεγηθή πξνσζήζεσο ησλ πξντφλησλ 

 
-Σηξαηεγηθή Πσιήζεσλ (Sales Strategy)- Πξφβιεςε Πσιήζεσλ (Sales 

Forecast) 

Κηλήζεηο θαη ζηξαηεγηθή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αξρηθψλ πξνβιέςεσλ πψιεζεο 

πξντφλησλ. 

 

-Σηξαηεγηθέο Σπκκαρίεο 

Αλαθνξά ζε ζπλεξγαζίεο πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο ηνπηθήο αγνξάο. 

ΣΤ. Πεξίιεςε Πιάλνπ Δηαηξηθήο Ηζηνζειίδαο (Web Plan Summary) 

Παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο (ηφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, πξντφληα θαη ππεξεζίεο) 

 

-Απαηηήζεηο αλάπηπμεο (Development Requirements) 

Αλαθνξά ζε άιιεο δπλαηφηεηεο  εμέιημεο θαη δηαθήκηζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ε.  Γηνηθεηηθή πεξίιεςε (Management Summary) 

 
-Οξγαλσηηθή Γνκή(Personnel Plan)  
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Οξγαλσηηθφ δηάγξακκα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ Γ.Σ. ηεο επηρείξεζεο. 

 

-Οκάδα δηαρείξηζεο 

Σχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο 

 
-Πξνζσπηθφ  

Αλαιπηηθφο πίλαθαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κηζζψλ ηνπο. 

Ζ. Οηθνλνκηθφ Πιάλν (Financial Plan) 

Σην κέξνο απηφ πεξηγξάθνληαη νη νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θαη ζηφρνη ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

-Σεκαληηθέο Υπνζέζεηο (Important Assumptions) 

Υπνζέζεηο θαη παξαδνρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην νηθνλνκηθφ πιάλν ηεο 

επηρείξεζεο. 

 
-Αλάιπζε ηζνξξνπεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (Break-even Analysis)  

Υπνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ηζνξξνπεκέλνο 

πξνυπνινγηζκφο. 

Πίλαθαο:  Αλάιπζε Break-Even 

 

 

 
-Πξνβαιιφκελα θέξδε θαη δεκίεο (Projected Profit and Loss)  

Αλαιπηηθφο πίλαθαο εζφδσλ θαη εμφδσλ επηρείξεζεο, κεληαίνο θαη εηήζηνο 

 
-Πξνβαιιφκελεο ηακεηαθέο ξνέο (Projected Cash Flow) 

Οη ηακεηαθέο ξνέο ζηεξίδνληαη ζην πξφγξακκα πσιήζεσλ θαη πιεξσκψλ.  

Αλαιπηηθφο πίλαθαο αγνξψλ θαη πσιήζεσλ εηεζίσο 
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Πίλαθαο:  Σακεηαθέο ξνέο  

 
Σακεηαθέο ξνέο 2005 2006 2007 2008 2009 

      

Μεηξεηά       

Μεηξεηά απφ ηελ Λεηηνπξγία :        

Πσιήζεηο ζε Μεηξεηά  €18.750 €32.500 €60.000 €87.500 €106.850 

Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη  €18.750 €32.500 €60.000 €87.500 €106.850 

   Μεξηθφ χλνιν Μεηξεηά απφ ηελ Λεηηνπξγία  €37.500 €65.000 €120.000 €175.000 €213.700 
      

Πξφζζεηα Μεηξεηά      

Άιια Δηζνδήκαηα  €0 €0 €0 €0 €0 

Γηάθνξνη Φφξνη (Πσιήζεσλ, ΦΠΑ θιπ)  €0 €0 €0 €0 €0 

Νένο Γαλεηζκφο  €0 €0 €0 €0 €0 

Πσιήζεηο άιισλ Παγίσλ €0 €0 €0 €0 €0 

Πσιήζεηο Μαθξνπξφζεζκσλ Παγίσλ €0 €0 €0 €0 €0 

Νέα Δπέλδπζε €0 €0 €0 €0 €0 

   Μεξηθφ χλνιν Μεηξεηψλ €37.500 €65.000 €120.000 €175.000 €213.700 

      

Γαπάλεο 2005 2006 2007 2008 2009 

Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο :       

Έμνδα ζε Μεηξεηά €51.564 €51.564 €51.564 €51.564 €51.564 

Πιεξσκή Πιεξσηέσλ Λνγαξηαζκψλ  €0 €0 €0 €0 €0 

   Μεξηθφ χλνιν Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ  €51.564 €51.564 €51.564 €51.564 €51.564 

      

Πξφζζεηα Έμνδα ζε Μεηξεηά      

Άιια έμνδα  €0 €0 €0 €0 €0 

Γηάθνξνη Φφξνη (Πσιήζεσλ, ΦΠΑ θιπ)  €0 €0 €0 €0 €0 

Κχξηα επηζηξνθή ηνπ ηξέρνληνο δαλεηζκνχ  €0 €0 €0 €0 €0 

Άιιεο Τπνρξεψζεηο  €0 €0 €0 €0 €0 

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  €0 €0 €0 €0 €0 

Αγνξέο άιισλ Παγίσλ €0 €0 €0 €0 €0 

Αγνξέο Μαθξνπξφζεζκσλ Παγίσλ  €0 €0 €0 €0 €0 

Μεξίζκαηα €0 €0 €0 €0 €0 

   Μεξηθφ χλνιν Δμφδσλ ζε Μεηξεηά  €51.564 €51.564 €51.564 €51.564 €51.564 

      

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο  (€14.064) (€13.436) €68.436 €123.436 €162.136 

Μεηξεηά  €29.968 €43.404 €111.840 €235.276 €397.912 

 

-Πξνβαιιφκελνο Ηζνινγηζκφο (Projected Balance Sheet) 

Αλαιπηηθφο πίλαθαο ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

 

-Δπηρεηξεκαηηθέο αλαινγίεο (Business Ratios) 

Βαζηθέο νηθνλνκηθέο αλαινγίεο (αλαινγίεο δξαζηεξηφηεηαο, πσιήζεσλ, ζπλνιηθψλ 

θεθαιαίσλ, ρξένπο, ξεπζηφηεηαο θ.α.) 

Πίλαθαο:  Αλαινγίεο  

 

Αλάιπζε Αλαινγηψλ        

 2005 2006 2007 2008 2009 (Μεγέζε Κιάδνπ) 

Αχμεζε Πσιήζεσλ 0,00% 73,33% 84,62% 45,83% 22,40% 0,00% 

       

Αλαινγία πλνιηθψλ Κεθαιαίσλ       
Δηζπξαθηένη Λνγαξηαζκνί 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Απνζέκαηα  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Άιια Σξέρνληα Κεθάιαηα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

πλνιηθά Σξέρνληα Κεθάιαηα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Μαθξνπξφζεζκα Πάγηα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

       

Σξέρνλ Παζεηηθφ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Μαθξνπξφζεζκν Παζεηηθφ  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

χλνιν Παζεηηθνχ  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Καζαξή Αμία 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Αλαινγία Πσιήζεσλ        

Πσιήζεηο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Αθαζάξηζην πεξηζψξην  30,76% 58,90% 76,49% 83,02% 85,68% 0,00% 

Πσιήζεηο, Γεληθέο θαη Γηνηθεηηθέο  85,90% 45,87% 38,22% 35,38% 34,26% 0,00% 

Γαπάλεο Γηαθήκηζεο 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Κέξδε πξν Δπηηνθίσλ θαη Φφξσλ -39,06% 18,62% 54,67% 68,06% 73,46% 0,00% 

       

Βαζηθέο Αλαινγίεο       

Σξέρνπζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

χλνιν Υξεψλ πξνο χλνιν Κεθαιαίσλ  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Πξν Φφξσλ Δπηζηξνθή ζηελ Καζαξή Αμία  -48,88% 27,88% 58,66% 50,62% 39,54% 0,00% 

Πξν Φφξσλ Δπηζηξνθή ζην Κεθάιαην  -48,88% 27,88% 58,66% 50,62% 39,54% 0,00% 

       

Πξνθίι Δπηρεηξεζηαθήο Εσηηθφηεηαο  2004 2005 2006 2007 2008 (Κιάδνο) 

Πσιήζεηο αλά εξγαδφκελν €9.375 €16.250 €30.000 €43.750 €53.550 €0 

Πνζνζηφ επηβίσζεο       0,00% 

       

Πξφζζεηεο Αλαινγίεο 2005 2006 2007 2008 2009  

Πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο  -55,14% 13,03% 38,27% 47,64% 51,42% n.a 

Απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ -68,99% 19,52% 41,06% 35,44% 27,68% n.a 

       

Αλαινγίεο Γξαζηεξηφηεηαο        
Κχθινο Δξγαζηψλ Δηζπξαθηέσλ Λνγαξηαζκψλ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

Ζκέξεο ζπιινγήο 4 0 0 0 0 n.a 

Κχθινο Δξγαζηψλ Απνζεκαηηθνχ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

Κχθινο Δξγαζηψλ Πιεξσηέσλ Λνγαξηαζκψλ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

Ζκέξεο Πιεξσκήο 14 0 0 0 0  

πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ Κεθαιαίσλ  1,25 1,50 1,07 0,74 0,54 n.a 

Αλαινγίεο Υξένπο        

Υξένο ζηελ Καζαξή Αμία  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

Σξέρνλ Παζεηηθφ ζην Παζεηηθφ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

       

Αλαινγίεο Ρεπζηφηεηαο       

Καζαξφ θεθάιαην θίλεζεο  €29.968 €43.404 €111.840 €235.276 €397.912 n.a 

Κάιπςε Δπηηνθίσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

       

Πξφζζεηεο Αλαινγίεο       

Κεθάιαηα ζηηο Πσιήζεηο 0,80 0,67 0,93 1,34 1,86 n.a 

Σξέρνλ Υξένο/χλνιν Δλεξγεηηθνχ  0% 0% 0% 0% 0% n.a 

Πσιήζεηο/Καζαξή Αμία  1,25 1,50 1,07 0,74 0,54 n.a 

Απνπιεξσκή Μεξηζκάησλ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

 
-Μαθξνπξφζεζκν πιάλν (Long-term Plan) 

 Μαθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο. 
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Παξάξηεκα 3: ύκβαζε – Πξόηππν Δ.ΣΔ.Π.Ζ 

  

 

ΙΓΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Σηα Ιωάλληλα ζήκεξα ηελ …………………………. κεηαμύ ηωλ ζπκβαιινκέλωλ: 

1.- Τεο εδξεύνπζαο ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Ιωαλλίλωλ αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ 

επωλπκία «ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε.», κε ΑΦΜ 

999424301, ΓΟΥ Β ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ηελ νπνία εθπξνζωπεί ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ Φίιηππνο Πνκώλεο, θαη: 

2.- Τεο εδξεύνπζαο ζη …………………………. ………………….  εηαηξείαο κε ηελ 

επωλπκία «……………………………. » κε ΑΦΜ ……………………., ΓΟΥ 

……………………., ηελ νπνία εθπξνζωπεί ν …………………………. 

ζπκθωλήζεθαλ ηα αθόινπζα: 

 Η πξώηε ηωλ ζπκβαιινκέλωλ εηαηξεία έρνληαο έδξα ηεο ζην θηίξην ηνπ 

Δπηζηεκνληθνύ θαη Τερλνινγηθνύ Πάξθνπ Ηπείξνπ ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε 

Ιωαλλίλωλ ήδε ιεηηνπξγεί θαηά ην ζθνπό ηεο.  Η δεύηεξε απνδερόκελε ηνλ θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.ΤΔ.Π.Η. ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζεξκνθνηηίδα ηνπ (Θεξκνθνηηίδα 

………….., ρώξνο ………………, ήηνη ………………. η.κ.), κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο 

θαη ζπκθωλίεο: 

1.-Η εγθαηάζηαζε ζηε ζεξκνθνηηίδα δελ είλαη ζύκβαζε κηζζώζεωο , κε ηελ έλλνηα όηη 

δελ πξνέρεη ε παξαρώξεζε αθηλήηνπ γηα ζηέγαζε, αιιά ε παξνρή ππεξεζηώλ 

ηερλνινγίαο θαη επηζηεκνληθήο ζηήξημεο. 

2.-Η δεύηεξε ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ππνρξενύηαη γηα ηελ εγγύεζε ηωλ όξωλ ηνπ 

παξόληνο, λα θαηαζέζεη ην πνζό ηωλ …………. (……………………..) επξώ, ην νπνίν 

ζα αλαιάβεη άηνθα θαηά ηε ιήμε ηεο ζρέζεωο θαη εθόζνλ δελ νθείιεηαη γηα 

νπνηαδήπνηε ιόγν νπνηνδήπνηε πνζό. 

3.-Η δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεωο νξίδεηαη ηξηώλ εηώλ από ζήκεξα.  Παξάηαζε ηεο 

ζπκβάζεωο είλαη δπλαηή κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο. 

3.-Η Δ.ΤΔ.Π.Η. Α.Δ. αλαιακβάλεη: 
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α) Να ηνπνζεηήζεη ην ινγόηππν ηεο εηαηξείαο ζε θωηεηλή επηγξαθή ζηελ είζνδν ηνπ 

θηηξίνπ, 

β) Να παξάζρεη άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγόηππνπ ηεο Δ.ΤΔ.Π.Η. Α.Δ. ζηα έγγξαθα ηεο 

εηαηξείαο, 

γ) Να δηαζέηεη ηηο δύν αίζνπζεο ζεκηλαξίωλ ρωξίο αληάιιαγκα, θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεωο κε ηελ εηαηξεία, 

δ) Να δηαζέηεη πξνο ρξήζε ην ακθηζέαηξν κε απνδεκίωζε εθαηόλ πελήληα (150) 

επξώ εκεξεζίωο, 

ε) Να ελεξγνπνηήζεη πξόζβαζε ζην Internet γηα ηελ επηρείξεζε ρωξίο αληάιιαγκα, 

4.- Η εηαηξεία ζα θαηαβάιεη ζηελ Δ.ΤΔ.Π.Η. Α.Δ.: 

α) κεληαία απνδεκίωζε ………………(…………………..) επξώ, πιένλ ΦΠΑ 23 %, 

β) πνζνζηό επί ηωλ θνηλνρξήζηωλ δαπαλώλ (ειεθηξηθό ξεύκα, λεξό-απνρέηεπζε, 

ζπληήξεζε, θαζαξηόηεηα, αζθάιεηα θηηξίνπ θαη εγθαηαζηάζεωλ) ζύκθωλα κε ηα 

ηεηξαγωληθά κέηξα πνπ επηκεξηζηηθά ρξεζηκνπνηεί, 

γ) δαπάλεο απνθαηαζηάζεωο βιαβώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ πνπ νθείινληαη 

ζε θαθή ρξήζε. 

5.- Η εηαηξεία ππνρξενύηαη ζύκθωλα κε ηνλ εζωηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ.ΤΔ.Π.Η. λα πξνζθνκίδεη ζηελ Δ.ΤΔ.Π.Η. Α.Δ. αληίγξαθα ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ. 

Αθνύ ζπκθωλήζεθαλ ηα παξαπάλω ππνγξάθεηαη ην παξόλ. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Ε.ΣΕ.Π.Η. Α.Ε. 

 

 

 

Για την Εταιρία  
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Παξάξηεκα 4: Καηαζηαηηθό Δ.ΣΔ.Π.Ζ  

ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

ΠΑΤΛΟ ΚΗΣΝΖ 

πµβνιαηνγξάθνο 

Αξηζµφο 26.745- 

χζηαζε αλψλπµεο εηαηξίαο 

µε θεθάιαην (146.500.00-) επξψ 

ηα Ησάλληλα, ζήµεξα είθνζη ελληά Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο ∆πν Υηιηάδεο ηξία (29-07-2003), εµέξα 

Σξίηε, ζην γξαθεiν µνπ (αιαµάγθα 2), ζε µέλα ην ζπµβνιαηνγξάθν Ησαλλίλσλ, Παύιν Κ. 

ΚΗΣΝΖ, µε έδξα ηα Ησάλληλα, εµθαλίζζεθαλ νη γλσζηνί µνπ θαη µε εμαηξνχµελνη απφ ηνλ 

λνµφ: 

1.- Υξήζηνο Μαζζαιάο ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Μαξίαο θαζεγεηήο παλεπηζηεµίνπ, θάηνηθνο 

Ησαλλίλσλ (αθειιαξίνπ 4) θάηνρνο ηνπ Ν 781540 δ.α.η ηεο ∆Υ Ησαλλίλσλ, ν νπνίνο ελεξγεί 

ζηελ πξνθεηµέλε πεξίπησζε σο λφµηµνο εθπξφζσπνο, θαη' εληνιή θαη γηα ινγαξηαζµφ: 



 119 

α. ηνπ εδξεχνληνο ζηα Ησάλληλα Δηδηθνχ Ννµηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηνχ ∆ηθαίνπ µε ηελ 

επσλπµία «ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ∆ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ», ην θαηαζηαηηθφ ηεο νπνίαο εγθξίζεθε µε ην αξηζµ. 

264/7.8.2001 Π∆ θαη δεµνζηεχζεθε ζην αξηζµ. 190/22.8.2001 ΦΔΚ, Α' 

β. ηνπ εδξεχνληνο ζηα Ησάλληλα λνµηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ µε ηελ επσλπµία 

«Η∆ΡΤΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ», ην θαηαζηαηηθφ ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθε µε ην 

αξηζµ. 311/2001 Π∆, πνπ δεµνζηεχζεθε ζην αξηζµ. 210/24.9.2002 ΦΔΚ,Α', θαη ζχµθσλα µε 

ην αξηζµ. 153/3-5-2003 πξαθηηθφ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ ηνπ πµβνπιίνπ 

3.- Παπαδφπνπινο Γεψξγηνο ηνλ Κπξηάθνπ, βηνρεµηθφο, θάηνηθνο Ησαλλίλσλ, θάηνρνο ηνλ  

871874/97 δ.α.η. ηεο Α.∆. Ησαλλίλσλ, ν νπνίνο ελεξγεί ζηελ πξνθεηµέλε πεξίπησζε σο 

λφµηµνο εθπξφζσπνο θαη θαη' εληνιή θαη ινγαξηαζµφ ηνπ εδξεχνληνο ζηα Ησάλληλα λνµηθνχ 

πξνζψπνπ δεµνζίνπ δηθαίνπ µε ηελ επσλπµία «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗ∆ΔΤΣΗΚΟ 

Η∆ΡΤΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ», ζχµθσλα µε ηελ 9/8.5.2003 απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ ηνπ 

πµβνπιίνπ θαη ηελ απφ 8-4-2003 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ (ΦΔΚ 472/18ι-2003). 

4.- Παπαδφπνπινο Παχινο ηνλ Γεσξγίνπ θαη ηεο Διέλεο, Γεληθφο Γξαµµαηέαο Πεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ, θάηνρνο ηνπ Ν 6Η5262/84 δ.α.η. ηνπ Σ.Α. ∆ξάµαο, ν νπνίνο ελεξγεί ζηελ πξνθεηµέλε 

πεξίπησζε σο λφµηµνο εθπξφζσπνο θαη θαη' εληνιή θαη ινγαξηαζµφ ηνπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ 

ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΠΔΗΡΟΤ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 2218/1994 θαη ηνπ 

4/9.5.2003 πξαθηηθνχ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ ηνπ πµβνπιίνπ, 

5.- ΕΩΖ ∆εµήηξηνο ηνπ Υξήζηνπ θαη ηεο Οπξαλίαο, ζπληαμηνχρνο, θάηνηθνο Ησαλλίλσλ 

(Δθχξαο 18), θάηνρνο ηνπ Λ 543894 δ.α.η ηεο ∆Υ Ησαλλίλσλ, πνπ ελεξγεί ζηελ πξνθεηµέλε 

πεξίπησζε σο λφµηµνο εθπξφζσπνο θαη θαη' εληνιή θαη ινγαξηαζµφ ηεο εδξεχνπζαο ζηα 

Ησάλληλα αµηγνχο δεµνηηθήο επηρείξεζεο ηνπ ∆ήµνπ Ησαλληηψλ µε ηελ επσλπµία 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ∆ΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ», ζχµθσλα µε ηηο 

αξηζµ.l2/2003 θαη 235/2003 απνθάζεηο ηνπ ∆εµνηηθνχ πµβνπιίνπ Ησαλλίλσλ, 

6.- ΛΔΦΑ Αζαλάζηνο ηνπ Αιεμίνπ θαη ηεο ππξηδνχιαο επηρεηξεµαηίαο, πνπ γελλήζεθε ην 

έηνο 1942, ζηελ Πιαηαλνχζα Ησαλλίλσλ θαη θαηνηθεί ζηα Ησάλληλα, νδφο αιαµάγθα 4, 

θάηνρνο ηνπ δειηίνπ αζη. ηαπηφηεηαο Ξ 682464/91  πνπ εθδφζεθε απφ ηε Α.∆. 
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Ησαλλίλσλ, πνπ ελεξγεί ζηελ πξνθεηµέλε πεξίπησζε σο λφµηµνο εθπξφζσπνο θαη θαη' εληνιή 

θαη ινγαξηαζµφ ηνπ εδξεχνληνο ζηα Ησάλληλα λνµηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ µε ηελ 

επσλπµία «ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΤΝ. Π.Δ. Ο ΣΟΥΟ», πνπ έρεη 

ηξνπνπνηεµέλν θαηαζηαηηθφ πνπ θαηαρσξίζζεθε ζην Δηξελνδηθείν Ησαλλίλσλ µε ηελ αξηζµ. 

3212003 απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ησαλλίλσλ, ζχµθσλα θαη µε ηηο αξηζµ. 217I13.5.2003 

θαη 22/23.6.2003 απνθάζεηο ηνλ ∆ηνηθεηηθνχ ηνπ πµβνπιίνπ, 

7.- ΦΛΩΡΟ Παλαγηψηεο ηνπ Δπαγγέινπ θαη ηεο Βαζηιηθήο, έµπνξνο, θάηνηθνο Ησαλλίλσλ 

(Μαθξπγηάλλε 18), θάηνρνο ηνπ Σ 337315/98 δ.α.η, ηεο Α∆ Ησαλλίλσλ, πνπ ελεξγεί ζηελ 

πξνθεηµέλε πεξίπησζε: α) σο λφµηµνο εθπξφζσπνο θαη θαη' εληνιή θαη ινγαξηαζµφ ηνπ 

εδξεχνληνο ζηα Ησάλληλα λνµηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθήο µή θεξδνζθνπηθήο 

εηαηξίαο, µε ηελ επσλπµία «ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ» θαη 

δηαθξηηηθφ ηίηιν EPIRUS BIC, πνπ έρεη ζπζηαζεί µε ην απφ 24.7.1996 ηδησηηθφ ζπµθσλεηηθφ 

πνπ δεµνζηεχζεθε ζηα βηβιία εηαηξηψλ ηνλ Πξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ µε ηελ αξηζµ. 207/1996 

πξάμε ηνπ Γξαµµαηέα ηνπ, ζχµθσλα θαη µε ηελ απφ 12.4.2003 απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ 

πµβνπιίνπ, θαη 

β) σο λφµηµνο εθπξφζσπνο θαη θαη' εληνιή θαη ινγαξηαζµφ ηνλ εδξεχνληνο ζηα Ησάλληλα 

λνµηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθήο µε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο, µε ηελ επσλπµία 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ», πνπ ζπζηάζεθε µε 

ην απφ 20.3.2003 ηδησηηθφ ζπµθσλεηηθφ πνπ δεµνζηεχζεθε ζηα βηβιία εηαηξηψλ ηνλ 

Πξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ µε ηελ αξηζµ. 198/2003 πξάμε ηνπ Γξαµµαηέα ηνπ θαη εγθξίζεθε µε 

ηελ αξηζµ. Κ1-1071/24.7.2003 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, άπαληεο ειιεληθήο 

ηζαγελείαο, νη νπνίνη δήισζαλ φηη ζπληζηνχλ αλψλπµε εηαηξία ηεο νπνίαο ην θαηαζηαηηθφ έρεη 

σο εμήο: 
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ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η ΤΣΑΖ - 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΚΟΠΟ- Δ∆ΡΑ - ∆ΗΑΡΚΔΗΑ 

Άξζξν 1 

χζηαζε - επσλπκία 

πληζηάηαη αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία: "ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΖΠΔΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ" 

ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ηεο εηαηξίαο κε πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ε εηαηξηθή επσλπκία ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα «δΟΗΔΝΟΔ ΑΝυ ΣΔΟΖΝΟΔΟΟΤ ΡΑΚΚ ΟΡ 

ΔΡΗΚπδδ.Α." 

Άξζξν 2 

1. θνπφο 

Α.- θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη: Ζ δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο ζηφρνπ ε εηαηξία δχλαηαη: 

1.- Να δηακνξθψλεη ζπλζήθεο νχησο ψζηε νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο λα απνιακβάλνπλ ησλ 

επθνιηψλ - ππεξεζηψλ ηνπ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 

ΖΠΔΗΡΟΤ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

α) ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, 

β) παξαρψξεζε νηθηζηηθψλ εθηάζεσλ, θαη 

γ) δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία νηθηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

2.-Να εληζρχεη ηε δήηεζε πξνηφλησλ έξεπλαο θαη λα πξνσζεί ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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3: Να δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξνζέιθπζε ειιεληθψλ θαη μέλσλ εηαηξηψλ πξνθεηµέλνπ απηέο 

λα εγθαηαζηαζνχλ ζην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΠΔΗΡΟΤ θαη λα 

παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηελ πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο επηκφξθσζεο σο θαη λα 

ζπµβάιεη ζηε ζχλζεζε έξεπλαο θαη παξαγσγήο. 

4.-Να πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη µεηαθνξά πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ ειιεληθή βηνµεραλία 

φπσο θαη ην ζρεδηαζµφ λέσλ πξνηφλησλ ηερλνινγηθήο αηρµήο θαη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ µε 

δηεζλείο αληαγσληζηηθνχο φξνπο. 

5.-Να εληζρχεη ηε δεκηνπξγία λέσλ εηαηξηψλ πνπ αζρνινχληαη µε ηελ παξαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ έξεπλαο θαη πξνεγµέλεο ηερλνινγίαο . 

6.-Να παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηελ µφξθσζε θαη ηελ επηµφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ 

πνπ ζηειερψλεη ηηο βηνµεραλίεο. 

7.-Να ζπµβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεζµψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαη ΑΔΗ µε βηνµεραλίεο 

θαη άιινπο νξγαληζµνχο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

8.-Να αλαιαµβάλεη ηελ εθπφλεζε ή ηνλ έιεγρν µκειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, ηερλννηθνλνκηθψλ 

µειεηψλ, µειεηψλ έξεπλαο αγνξάο, θαζψο θαη µειεηψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ππαγσγήο 

επηρεηξήζεσλ ζε αλαπηπμηαθά θίλεηξα θαη λφκνπο, θνηλνηηθέο θαη ινηπέο επηδνηήζεηο. 

9.-Να αλαιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ηερλνινγηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

εµπνξηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ επηρεηξήζεηο. 

10.-Να επηδηψθεη δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πξνζέιθπζεο θπζηθψλ θαη λνµηθψλ πξνζψπσλ ζην 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΠΔΗΡΟΤ, µε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε ηθαλνπνηεηηθή εξεπλεηηθή ππνδνµή θαη εγθαηαζηάζεηο πςειήο 

ηερλνινγίαο, ζε δίθηπα Ζ/Τ, ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ θιπ µε ηελ επηδίσμε ηεο δπλαηφηεηαο 

παξνρήο ζήµαηνο ηνπ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ 

θαη ηηο IASP γηα ηα εγθαηεζηεκέλα ή ζπλδεδεκέλα µέιε, µε ηε δεµηνπξγία Γξαθείνπ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ - Σερληθψλ Καηλνηνµηψλ, µε δηεπθφιπλζε δηεμαγσγήο αλαιχζεσλ ηεο 

αγνξάο ζρεηηθά µε ηα λέα πξντφληα   µε   ηελ   ππνζηήξημε,   νξγάλσζε   θαη   παξνρή   

ππεξεζηψλ   θαηνρχξσζεο 
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επξεζηηερληψλ, ππεξεζηψλ νηθνλνµηθψλ δηαπξαγµαηεχζεσλ θαη γεληθά ππεξεζηψλ 

πξνσζήζεσο ησλ ζπµθεξφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεµέλεο ζην 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΠΔΗΡΟΤ. 

11.- Να πξνσζεί ζπλεξγαζίεο νπνηαζδήπνηε µνξθήο, µε Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη ζπλαθή 

ηδξχµαηα, εθπαηδεπηηθά ηδξχµαηα (ΑΔΗ - ΣΔΗ), Ννζνθνµεία θαη ζπλαθή θπζηθά ή λνµηθά 

πξφζσπα µε έδξα ηελ Διιάδα ή ην Δμσηεξηθφ, δεµνζίνπ ή ηδησηηθνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη µε 

ηελ Γεληθή Γξαµµαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ην Διιεληθφ ∆εµφζην, ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, µε ∆ηεζλείο Οξγαληζµνχο θαη ηε ∆ηεζλή Έλσζε Σερλνινγηθψλ 

Πάξθσλ. 

12.- Να επηδηψθεη ηε δεµηνπξγία επµελνχο ρξεµαηννηθνλνµηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνξέσλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο µε ηελ δεµηνπξγία πιαηζίσλ ζπλεξγαζίαο θαη 

ρξεµαηνδφηεζεο απφ ειιεληθνχο θαη μέλνχο ηξαπεδηθνχο ή άιινπο ρξεµαηνδνηηθνχο 

νξγαληζµνπο θαη εηαηξίεο παξνρήο επηρεηξεµαηηθνχ θεθαιαίνπ, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε 

ζχζηαζε ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ µε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ επηδηψμεσλ ηεο εηαηξίαο. 

13.- Να ζπληάζζεη θαλνληζµνχο ρξήζεσο ησλ πξαγµάησλ πνπ ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ρψξσλ ηνπ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ. 

14.- Να παξέρεη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ∆ηθηχσλ Τπνινγηζηψλ. 

15.- Να ιεηηνπξγεί Ηλζηηηνχηα, ηα νπνία µπνξνχv λα παξέρνπλ ππεξεζίεο Ζ παξαπάλσ 

απαξίζµεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη πεξηνξηζηηθή, ελψ 

παξάιιεια ε εηαηξία ζα µπνξεί λα πξνβαίλεη θαη ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ζηα πιαίζηα ηνλ 

ζθνπνχ θαη ηνπ λφµνπ. Οη παξαπάλσ ζθνπνί ηνπ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ δελ αζθνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε αληαγσληζµνχ ησλ 

ζπλεξγαδνµέλσλ µε απηήλ εηαηξηψλ θαη νξγαληζµψλ. 

Β.- Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ε εηαηξία ζπµµεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε 

(εµεδαπή ή αιινδαπή) µε φµνην ή παξεµθεξή ζθνπφ, νπνηνλδήπνηε εηαηξηθνχ ηηίπνλ. ∆χλαηαη 

δε µε απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηθνχ ηεο πµβνπιίνπ: 

α. Να ζπλεξγάδεηαη µε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν (εµεδαπφ ή αιινδαπφ) µε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν. 
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β.- Να ηδξχεη ππνθαηαζηήµαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε. 

γ. Να ζπµµεηέρεη ζε άιιεο εηαηξίεο ή επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε µνξθήο θαη νηθνλνµηθνχ 

ηχπνπ. 

Αξζξν 3 

' Δδξα 

Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ν ∆ήµνο Μπηδαλίνπ Ησαλλίλσλ θαη γξαθεία απηήο, ζηελ πεξηνρή 

Παλεπηζηεµίνπ Ησαλλίλσλ. 

Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε ππνθαηαζηεµάησλ, πξαθηνξείσλ ή γξαθείσλ ζε άιινπο δήµνπο ή 

θνηλφηεηεο µε απφθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

Άξζξν 4 

∆ηάξθεηα 

Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο πνπ αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην µεηξψν ΑΔ απν ηελ αξµφδηα 

επνπηεχνπζα αξρή ηεο ∆ηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε αδείαο ζπζηάζεσο ηεο 

παξνχζεο εηαηξίαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, νξίδεηαη µέρξη ηελ 

31.12.2043 έηνπο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

- ΜΔΣΟΥΔ 

Αξζξν 5 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 

1.-  Σν  µεηνρηθφ θεθάιαην ηεο  εηαηξίαο  νξίδεηαη ζε  εθαηφλ  ζαξάληα  έμη ρηιηάδεο 

πεληαθφζηα (146.500,00-) επξψ, θαηαβεβιεµέλν νινζρεξψο θαηά ηα ελ άξζξσ 35 ηνπ 
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παξφληνο ιεπηνµεξψο νξηδφµελα, δηαηξείηαη δε ζε δχν ρηιηάδεο ελληαθφζηεο ηξηάληα (2.930-) 

µεηνρέο, νλνµαζηηθήο αμίαο πελήληα (50) επξψ εθάζηεο. 

2.- Μέζα ζην πξψην δίµελν απφ ηε ζχζηαζε ηεο αλψλπµεο εηαηξίαο ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην 

ππνρξενχηαη λα ζπλέιζεη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε µε µνλαδηθφ ζέµα εµεξεζίαο δηαηάμεσο ηελ 

πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ή µή ηνπ απφ ην θαηαζηαηηθφ νξηδνµέλνπ αξρηθνχ µεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

3.- ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνίεζε 

ηεο θαηαβνιήο ή µή απηνχ απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην πξέπεη λα γίλεηαη εληφο πξνζεζµίαο 

δχν (2) µελψλ απφ ηελ νξηζζείζα πξνζεζµία θαηαβνιήο ηνλ πνζνχ ηεο αχμεζεο. 

Ζ πξνζεζµία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξε ηνπ ελφο 

(1) µελφο θαη µεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) µελψλ απφ ηελ εµέξα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο απφ ην αξµφδην φξγαλν ηεο εηαηξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αχμεζε ηνπ µεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πεξί θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ε πξνζεζµία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ αξρίδεη απφ ηελ εµέξα 

ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ µεηφρσλ, δπλαµέλε λα παξαηαζεί 

απν ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην γηα έλα (1) αθφµε µήλα. 

4.- Μέζα ζε είθνζη (20) εµέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζµίαο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ε 

εηαηξία ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζην Τπνπξγείν Δµπνξίνπ αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ 

πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. Ζ θαηαβνιή ησλ µεηξεηψλ γηα ηελ 

θάιπςε ηνλ αξρηθνχ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηπρφλ απμήζεσλ απηνχ θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο 

µεηφρσλ µε πξννξηζµφ ηελ µειινληηθή αχμεζε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζα 

πξαγµαηνπνηείηαη φπσο θαη ε θαηαβνιή ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ππνρξεσηηθά, µε θαηάζεζε 

ζε εηδηθφ ινγαξηαζµφ επ' νλφµαηη ηεο εηαηξίαο, πνπ ζα ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα πνπ 

ιεηηνπξγεί λφµηµα ζηελ Διιάδα. 

5.- Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 8 απηνχ ηνπ άξζξνπ, νξίδεηαη δηα ηνπ παξφληνο φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο ην ∆ηνηθεηηθφ ζπµβνχιην έρεη 

ην δηθαίσµα µε απφθαζή ηνπ, πνπ ιαµβάλεηαη µε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ µειψλ 

ηνπ: 

8 



 126 

α) λα απμάλεη νιηθά ή µεξηθά ην µεηνρηθφ θεθάιαην µε ηελ έθδνζε λέσλ µεηνρψλ. Σν πνζφ 

ηεο αχμεζεο δελ µπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί 

αξρηθά. Ζ πηo πάλσ εμνπζία ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ µπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε γηα θάζε 

αλαλέσζε. 

β) λα εθδίδεη νµνινγηαθφ δάλεην γηα πνζφ φµσο πνπ δελ µπνξεί λα ππεξβεί ην µηζφ ηνπ 

θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, µε ηελ έθδνζε νµνινγηψλ µεηαηξέςηµσλ ζε µεηνρέο. 

ηελ πεξίπησζε απηή εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνλ άξζξνλ 3α ηνπ ΚΝ 

2190/1920 φπσο ηζρχεη. 

6.-Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσµα, µε 

απφθαζή ηεο, ιαµβαλνµέλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξα 14 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, λα απμάλεη νιηθά ή µεξηθά ην 

εηαηξηθφ θεθάιαην µε ηελ έθδνζε λέσλ µεηνρψλ µέρξη ην πεληαπιάζην ηνπ αξρηθά 

θαηαβεβιεµέλνπ θεθαιαίνπ. 

7.- Οη απμήζεηο ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχµθσλα µε ηηο παξαγξάθνπο 5 

θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνλ θαηαζηαηηθνχ. 

8.- Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνπµέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εάλ ηα 

απνζεµαηηθά ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ,ηφηε απαηηείηαη πάληα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο µε ηελ εμαηξεηηθή 

απαξηία θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο. 

. 9.- Ζ απφθαζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξίαο γηα αχμεζε µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή 

έθδνζε νµνινγηαθνχ δαλείνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ ή ην χςνο ηνπ νµνινγηαθνχ δαλείνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηνπο, ηνλ αξηζµφ θαη ην 

είδνο ησλ µεηνρψλ ή ησλ νµνινγηψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ νλνµαζηηθή αμία, ηελ ηηµή 

δηάζεζεο απηψλ θαη ηελ πξνζεζµία θάιπςεο. 

10.- Απαγνξεχεηαη ε έθδνζε µεηνρψλ ζε ηηµή θαηψηεξε απφ ην άξηην. ε πεξίπησζε έθδνζεο 

µεηνρψλ ζε ηηµή πάλσ απφ ην άξηην ε δηαθνξά ηεο αμίαο πνπ ζα πξνθχςεη πεγαίλεη ζε 

ινγαξηαζµφ απνζεµαηηθνχ απφ έθδνζε µεηνρψλ πάλσ απφ ην άξηην θαη δελ µπνξεί λα δηαηεζεί 

γηα πιεξσµή µεξηζµάησλ. ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ µεηνρηθνχ 
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θεθαιαίνπ µε ηµεµαηηθή θαηαβνιή θαη έθδνζε µεηνρψλ πάλσ απφ ην άξηην ε πάλσ απφ ην 

άξηην δηαθνξά θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε εθάπαμ θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο. 

Άξζξν 6 

Μεηνρέο 

1.- Οη µεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη νλνµαζηηθέο θαη δεζµεπµέλεο ππφ ηελ έλλνηα ησλ µεξηθψλ 

πεξηνξηζµψλ δηαζέζεσο νη νπνίν θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5, 6, 7 θαη 8 απηνχ ηνπ 

άξζξνχ, απφ ηε λφµηµε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο. Ολνµαζηηθέο θαη δεζµεπµέλεο είλαη νη µεηνρέο 

πνπ αληηζηνηρνχλ θαη ζε θάζε αχμεζε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Οη µεηνρέο ππνγξάθνληαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη έλα µέινο ηνπ νξηδφµελν απφ απηφ. Οη 

ηίηινη ησλ µεηνρψλ µπνξνχλ λα ελζσµαηψλνπλ µία ή πεξηζζφηεξεο µεηνρέο. Σα ινηπά ζρεηηθά 

µε ηελ έθδνζε ησλ µεηνρψλ θαλνλίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπµβνχιην. 

2.- Γηα ηελ µεηαηξνπή ησλ µεηνρψλ απφ νλνµαζηηθέο ζε αλψλπµεο ή θαη αληίζηξνθα, 

απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ µεηφρσλ θαηά ηελ απαξηία θαη πιεηνςεθία 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ (άξζξν 29 παξ. 1 θαη 2 θαη άξζξν 31 παξ. 1 ηνλ 

ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ). 

3.- Οη ηίηινη ησλ µεηνρψλ, ν ηχπνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην, 

θφβνληαη απφ δηπιφηππν βηβιίν, θέξνπλ ηα θαηά λφµν ζηνηρεία, ήηνη ηνλ αχμνληα αξηζµφ, ηνλ 

αξηζµφ ηνπ ΦΔΚ (ΣΑΔ θαη ΔΠΔ) ζην νπνίν δεµνζηεχζεθε ην θαηαζηαηηθφ απηφ, νξηζµέλν 

αξηζµφ µεξηζµαηαπνδείμεσλ, ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο, ρξνλνινγία εθδφζεσο θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη ελφο άιινπ ζπµβνχινπ πνπ 

νξίδεηαη απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ νξηζηηθψλ ηίηισλ ησλ µεηνρψλ 

µπνξνχλ λα παξαδνζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο πξνζσξηλνί ηίηινη θέξνληεο φια ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία, εθηφο ησλ µεξηζµαηαπνδείμεσλ. Οη νξηζηηθνί ηίηινη, φηαλ εθδνζνχλ, µε θξνληίδα ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ παξαδίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ πξνζσξηλψλ ηίηισλ νη νπνίνη, 

πξνζσξηλνί ηίηινη, επηζηξέθνληαη ζηελ εηαηξία θαη θαηαζηξέθνληαη. 
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4.- Κάζε µεηνρή δελ παξέρεη άιιν δηθαίσµα πιελ ηνπ δηθαηψµαηνο ςήθνπ θαη ηεο αμίσζεο 

ηνπ θαηά ην θαηαζηαηηθφ δηαλεµφµελνπ µεξίζµαηνο θαη ζε πεξίπησζε δηαιχζεσο ηεο εηαηξίαο 

επί ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηή απφ ην πξνη óv ηεο εθθαζαξίζεσο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 

5- Οη µέηνρνη δελ δχλαληαη λα πσιήζνπλ ή µεηαβηβάζνπλ µε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο µεηνρέο 

εάλ δελ ηηο πξνζθέξνπλ πξνεγνπµέλσο ζηνπο ινηπνχο µεηφρνπο ζηελ ίδηα ηηµή θαη µε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο. Καη' εμαίξεζε επί µεηφρσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ε µεηαβίβαζε πξνο ζχδπγν ή 

πξνο θαηηφληεο πξψηνπ βαζµνχ είλαη απνιχησο ειεχζεξε µε ηελ ηήξεζε ηεο λφµηµεο 

δηαδηθαζίαο. 

6.- Δάλ µέηνρνο επηζπµεί λα πσιήζεη ηηο µεηνρέο ηνπ ελ δσή, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη 

εγγξάθσο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηνλ αξηζµφ ησλ µεηνρψλ πνπ πσιεί, 

ηνπο αχμνληεο αξηζµνχο ηνπο, ην αηηνχµελν γη' απηέο ηίµεµα θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 

πξνηεηλφµελεο αγνξαπσιεζίαο. 0 Πξφεδξνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θνηλνπνηήζεη ηε 

γλσζηνπνίεζε απηή ζηνπο άιινπο µεηφρνπο. 

7.- Οη ινηπνί µέηνρνη δηθαηνχληαη λα αγνξάζνπλ ηηο πξνζθεξφµελεο µεηνρέο αλαινγηθά µε ηε 

ζπµµεηνρή ηνπο ζην µεηνρηθφ θεθάιαην µε ππνινγηδνµ έλσλ ησλ πξνο πψιεζε µεηνρψλ. Οη 

απηνί µέηνρνη δηθαηνχληαη λα απνθηήζνπλ ηίηινπο µεηνρψλ πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε 

θαη δελ αγνξάζζεθαλ απφ άιινπο µεηφρνπο, νη νπνίνη πξνηίµεζαλ λα µελ αζθήζνπλ ην 

ζρεηηθφ ηνπο δηθαίσµα πξνηηµήζεσο επί πξνζθνξάο ηηµήµαηνο πςειφηεξνπ εθείλνπ ην νπνίν 

δεηείηαη απφ ηνλ πσιεηή µέηνρν, εηδνπνηνχληαη νη ινηπνί µέηνρνη ζρεηηθψο. ε πεξίπησζε 

δηαθνξάο πξνζθνξψλ ν πσιεηήο έρεη δηθαίσµα επηινγήο ηεο ζπµθεξφηεξεο πξνζθνξάο. Ζ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψµαηνο απηνχ πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ 

πµβνπιίνπ µέζα ζε πξνζεζµία φρη µεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα (30) εµεξψλ νχηε βξαρχηεξε 

ησλ είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηελ εµέξα ηεο αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεσο. 

8.- Κάζε αίηεζε γηα θαηαρψξεζε ηεο γελφµελεο µεηαβηβάζεσο µεηνρψλ πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα µλεµνλεχεηαη ην θαηαβιεζέλ ηίµεµα θαη νη 

ινηπνί φξνη ηεο απνρηήζεσο απηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ 

ΜΔΣΟΥΟΗ 

Άξζξν 7 

Μέηνρνη 

∆ηθαηψµαηα µεηφρσλ 

1.- Οη µέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά µε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο δηθαηψµαηά ηνπο µε ηε 

ζπµµεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή λλέιελζε. 

2.- Κάζε µεηνρή παξέρεη δηθαίσµα µίαο ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

3.- ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη µε εηζθνξά ζε είδνο 

ή έθδνζε νµνινγηψλ µε δηθαίσµα µεηαηξνπήο ηνπο ζε µεηνρέο, παξέρεηαη ην δηθαίσµα 

πξνηίµεζεο, ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νµνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή 

ηεο έθδνζεο µεηφρσλ, αλάινγα µε ηε ζπµµεηνρή ηνπο ζην πθηζηάµελν µεηνρηθφ θεθάιαην. 

Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζµίαο, πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξίαο πνπ απεθάζηζε ηελ αχμεζε 

γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψµαηνο πξνηίµεζεο, ε νπνία δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξε απφ 

έλα µήλα, νη µεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, δηαηίζεληαη 

ειεχζεξα απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ηεο εηαηξίαο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην φξγαλν πνπ απεθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

παξέιεηςε λα νξίζεη ηελ πξνζεζµία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψµαηνο πξνηίµεζεο, ηελ 

πξνζεζµία απηή ή ηπρφλ παξάηαζε απηήο, νξίδεη µε απφθαζή ηνπ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην 

µέζα ζηα πξνβιεπφµελα απφ ην άξζξν 11 ηνπ ΚΝ 2190l1920 ρξνληθά φξηα. 

Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψµαηνο πξνηίµεζεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα 

µλεµνλεχεηαη θαη ε πξνζεζµία µέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσµα, 

δεµνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Αλσλχµσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζµέλεο Δπζχλεο ηεο 

Δθεµεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηνπο πεξηνξηζµνχο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ 
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άξζξνπ 13 ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ, µε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο µπνξεί 

λα πεξηνξηζζεί ή λα θαηαξγεζεί ην δηθαίσµα πξνηίµεζεο. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξφζθιεζε θαη ε πξνζεζµία άζθεζεο ηνπ δηθαηψµαηνο πξνηίµεζεο 

µπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ, εθφζνλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε παξέζηεζαλ µέηνρνη 

εθπξνζσπνχληεο ην ζχλνιν ηνλ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλψζε ηεο πξνζεζµίαο πνπ 

ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψµαηνο πξνηίµεζεο ή δήισζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ηελ 

ππ' απηψλ άζθεζε ή µε ηνπ δηθαηψµαηνο πξνηίµεζεο. 

Καη' εμαίξεζε, αλ φιεο νη µεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη νλνµαζηηθέο, ε πξφζθιεζε γηα ελάζθεζε 

ηνπ δηθαηψµαηνο πξνηίµεζεο είλαη δπλαηφ λα γίλεηαη µε ζπζηεµέλεο επί απνδείμεη επηζηνιέο 

πνπ ζα ζηέιλνληαη ζηνπο µεηφρνπο. 

4.- Ζ θαηνρή ησλ µεηνρψλ έρεη σο απηνδίθαηε ζπλέπεηα ηελ απνδνρή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

εηαηξίαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ζχµθσλα µε ην θαηαζηαηηθφ. 

5.- Οη µέηνρνη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο επζχλνληαη µέρξη ηνπ νλνµαζηηθνχ θεθαιαίνπ 

θάζε µεηνρήο. 

6.- Οη µεηνρέο είλαη αδηαίξεηεο. Ζ εηαηξία αλαγλσξίδεη έλα µφλν θχξην θάζε µεηνρήο. Οη εμ 

αδηαηξέηνπ επηθαξπσηέο θαη ςηινί θχξηνη απηήο θαη φζνη έρνπλ απνθηήζεη εμ αδηαηξέηνπ άιια 

δηθαηψµαηα ζ' απηήλ µε νπνηνδήπνηε ηίηιν, ππνρξενχληαη λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο µε ηελ εηαηξία µε έλα πξφζσπν πνπ ζα νξίδεηαη µε θνηλή ζπµθσλία ηνπο. Αλ δελ έρεη 

νξηζζεί θνηλφο εθπξφζσπνο ε άζθεζε ησλ δηθαησµάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε µεηνρή είλαη 

αδχλαηε. 

7.- Κάζε µέηνρνο νπνπδήπνηε θαη αλ θαηνηθεί ινγίδεηαη σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ µε ηελ 

εηαηξία, φηη έρεη µφληµε θαηνηθία ηνλ ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο θαη ππφθεηηαη ζηνπο ειιεληθνχο 

λφµνπο. Κάζε δηαθνξά µεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ µεηφρσλ ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή 

αξµνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. 

8.- Οη µέηνρνη θαη νη εηδηθνί θαη θαζνιηθνί δηάδνρνί ηνπο φπσο επίζεο θαη νη δαλεηζηέο ηνπο, 

δελ µπνξνχλ ζε θαµµία πεξίπησνε λα πξνθαιέζνπλ θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε νιφθιεξεο ή 

µέξνπο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ή λα αλαµεηρζνχλ ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο εμαηξνπµέλσλ 

ησλ δηθαησµάησλ πνπ έρνπλ απφ ην θαηαζηαηηθφ σο µέηνρνη . 
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Έρνπλ φµσο ππνρξέσζε λα ζπµµνξθψλνληαη µε πο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη 

ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ φηαλ ηα φξγαλα απηά ελεξγνχλ µέζα ζην πιαίζην ησλ 

αξµνδηνηήησλ ηνπο. 

Άξζξν 8 

∆ηθαηψµαηα µεηνςεθίαο 

1.- ε θάζε πεξίπησζε αίηεζεο µεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (Η/20) ηνπ 

θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην είλαη ππνρξεσµέλν λα 

ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ µεηφρσλ, νξίδνληαο εµέξα ζπλεδξίαζήο ηεο, πνπ λα 

µελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εµέξεο απφ ηελ εµέξα πνπ επηδφζεθε ε αίηεζε ζηνλ 

Πξφεδξνπ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. ηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη µε αθξίβεηα ην 

αληηθείµελν ηεο εµεξήζηαο δηάηαμεο. 

2.- ε πεξίπησζε αίηεζεο µεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσµέλνο λα 

αλαβάιεη γηα µία µφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

νξίδνληαο εµέξα ζπλεδξίαζεο γηα ηε ιήςε ηνπο εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ 

µεηφρσλ, πνπ φµσο δελ µπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εµέξεο απφ ηελ εµέξα 

ηεο αλαβνιήο. 

Ζ µεηά αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχµελεο θαη δελ απαηηείηαη ε 

επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεµνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ µεηφρσλ, ζε απηήλ δε, 

µπνξνχλ λα µεηάζρνπλ θαη λένη µέηνρνη, ηεξνπµέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 

θαη 28 ηνλ ΚΝ 2190/1920. 

3.- ε πεξίπησζε αίηεζεο µεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε oπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ εηαηξία πέληε 

νιφθιεξεο εµέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην είλαη 

ππνρξεσµέλν: 

α. Να αλαθνηλψζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα πνζά, πνπ µέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία 

θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ Δηαηξία ζε µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ή 

ζηνπο ∆ηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή 
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ηεο Δηαηξίαο ζηα πξφζσπα απηά, ή θάζε άιιε ζχµβαζε ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηαξηίζζεθε γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία µε ηα ίδηα πξφζσπα. 

β.- Να παξέρεη ηηο ζπγθεθξηµέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη ζρεηηθά µε ηηο ππνζέζεηο 

ηεο Δηαηξίαο, ζην µέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηµεο γηα ηελ πξαγµαηηθή εθηίµεζε ησλ ζεµάησλ 

ηεο εµεξήζηαο δηάηαμεο. Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην µπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο 

πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα απνρξψληα ιφγν, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 

4.- ε πεξίπησζε αίηεζεο µεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ 

µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία µέζα ζηελ πξνζεζµία ηεο 

πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ θαη εθ' φζνλ νη µέηνρνη απηνί δελ εθπξνζσπνχληαη ζην ∆ηνηθεηηθφ 

πµβνχιην, ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη ζε απηνχο θαηά ηε Γεληθή 

πλέιεπζε, ή αλ πξνηηµάεη, πξηλ απφ απηή ζε εθπξφζσπφ ηνπο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηελ 

πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Σν ∆ηνηθεηηθφ 

πµβνχιην µπνξεί λα αξλεζεί λα δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηνχληαη γηα απνρξψληα 

νπζηψδε ιφγν, αλαγξάθνληαο ηε ζρεηηθή αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 

5.- ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.3 θαη ηεο παξ.4 απηνχ ηνπ άξζξνπ, 

νπνηαδήπνηε αµθηζβήηεζε, ζρεηηθά µε ην βάζηµν ηεο αηηηνινγίαο, ιχεηαη απφ ην αξµφδην 

Μνλνµειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο, µε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ µέηξσλ. 

6: ε πεξίπησζε αίηεζεο µεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέµα ηεο 

εµεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γίλεηαη µε νλνµαζηηθή θιήζε. 

7: Οη µέηνρνη πνπ αζθνχλ ηα δηθαηψµαηα ηνπ άξζξνπ απηνχ, νθείινπλ λα έρνπλ θαηαζέζεη 

ζχµθσλα µε ην άξζξν 12 ηνλ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ηηο µεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα 

δηθαηψµαηα απηά θαη λα ηηο ηεξνχλ έηζη απφ ηε ρξνλνινγία ηεο επίδνζεο ηεο αίηεζήο ηνπο: 

α.- ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ.1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ µέρξη ηελ εµέξα ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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β.- ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ µέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

αξµφδηνπ ∆ηθαζηεξίνπ. 

8.- Μέηνρνη ηεο Δηαηξίαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσµα λα δεηνχλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο απφ 

ην Αξµφδην ∆ηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξία. 0 έιεγρνο δηαηάδεηαη 

εάλ πηζαλνινγείηαη, φηη µε ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέιινληαη παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

λφµσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη πξάμεηο πνπ 

θαηαγγέιινληαη πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζε ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε δηεηία απφ ηε 

ρξνλνινγία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ ινγαξηαζµψλ ηεο ρξήζεο µέζα ζηελ νπνία ηειέζζεθαλ. 

9.-Μέηνρνη ηεο εηαηξίαο πνπ εθπξνζσπνπλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσµα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο απφ ην θαηά ηελ πξνεγνχµελε 

παξάγξαθν αξµφδην ∆ηθαζηήξην, εθ' φζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ 

γίλεηαη πηζηεπηφ, φηη ε ∆ηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε 

ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξµφδεηαη φζεο θνξέο ε µεηνςεθία πνπ 

δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ηεο Δηαηξίαο. 

10.- Οη µέηνρνη, πνπ αζθνχλ ην δηθαίσµα ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 8 θαη 9, πξέπεη λα 

ηεξνχv ζε θαηάζεζε ηηο µεηνρέο, πνπ ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσµα απηφ, ζην Σαµείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ, ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

αλαγλσξηζµέλε Σξάπεδα Διιεληθή, µέρξη λα εθδνζεί απφθαζε, πάληα φµσο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεµα φρη µηθξφηεξν ησλ ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ IV 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

Άξζξν 9 

Αξµνδηφηεηα Γεληθήο πλέιεπζεο 

1.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ µεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη 

δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξία. Οη λφµηµεο απνθάζεηο ηεο 

δεζµεχνπλ θαη ηνπο µεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 

2: Ζ γεληθή πλέιεπζε είλαη µφλε αξµφδηα λα απνθαζίδεη γηα: 

α: Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξίαο, δηάζπαζε, µεηαηξνπή θαη 

αλαβίσζή ηεο. 

β: Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

γ: Αχμεζε ή µείσζε ηνλ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξ.5 ηνλ 

άξζξνλ 5 ηνπ παξφληνο. 

δ. Έθδνζε δαλείνπ µε νµνινγίεο θαη νµνινγίεο πεξί ησλ νπνίσλ ηα άξζξα 3α, 3β, θαη 3γ ηνλ 

ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ. 

ε. Δθινγή µειψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνλ άξζξνλ 22 ηνλ 

παξφληνο. 

ζη. Δθινγή ειεγθηψλ. 

δ-: Δθινγή εθθαζαξηζηψλ. 

ε. Έγθξηζε ησλ εηεζίσλ ινγαξηαζµψλ (εηεζίσλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ) θαη δηάζεζε 

θεξδψλ. ' 

ζ: Παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο ζην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην γηα αχμεζε ηνπ µεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

3.- ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη: 
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α) Οη θαηά ην άξζξν 13 παξ. 1, 2 ΚΝ 2190/1920 απνθαζηδφµελεο απφ ην ∆ηνηθεηηθφ 

πµβνχιην ή ηε Γεληθή πλέιεπζε απμήζεηο θεθαιαίνπ, θαζψο θαη νη επηβαιιφµελεο απφ 

δηαηάμεηο άιισλ λφµσλ. 

β) Ζ θαηά ην θαηαζηαηηθφ ζπµπιήξσζε ηνπ αξηζµνχ ησλ µειψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ 

µέρξη ηελ πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

γ) Ζ θαηά ην θαηαζηαηηθφ εθινγή πξνζσξηλψλ µέρξη ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο γεληθήο 

ζπλειεχζεσο ζπµβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή νπσζδήπνηε 

άιισο γελνµέλσλ εθπηψησλ θαη 

δ) Ζ θαηά ην άξζξν 78 ηνλ ΚΝ 2Η90/1920 απνξξφθεζε αλψλπµεο εηαηξίαο απφ άιιε αλψλπµε 

εηαηξία πνπ θαηέρεη ην 100% ησλ µεηνρψλ ηεο. 

Άξζξν 10 

χγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζε 

1.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, ζπγθαιείηαη απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην θαη 

ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ηνπιάρηζην µηα θνξά ην ρξφλν, πάληνηε µέζα ζην 

πξψην εμάµελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην µπνξεί λα 

ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ µεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη ζθφπηµν. 

2.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε, µε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο θαη εθείλεο πνπ 

εμνµνηψλνληαη µ' απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εµέξεο πξηλ απφ 

ηνλ νξηδφµελε γηα ηε ζπλεδξίαζή ηεο. 

∆ηεπθξηλίδεηαη, φηη ζπλππνινγίδνληαη θαη νη µε εξγάζηµεο εµέξεο. 

Ζ εµέξα δεµνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εµέξα ηεο ζπλεδξίαζεο 

δελ ππνινγίδνληαη . 

3.- Δμαηξεηηθά επηηξέπεηαη λα ζπλέξρεηαη ε γεληθή ζπλέιελζε θαη ζε άιιν ηφπν θείµελν ζηελ 

εµεδαπή µεηά απφ άδεηα ηνπ Τπνπξγνχ Δµπνξίνπ, ζηελ νπνία Θα θαζνξίδνληαη θαη νη φξνη 

ππφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη ε άδεηα. 
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Ζ άδεηα απηή δελ απαηηείηαη φηαλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη µέηνρνη 

πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο µέηνρνο δελ αληηιέγεη ζηελ 

πξαγµαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Άξζξν 11 

Πξφζθιεζε Ζµεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο _ πλέιεπζε 

1.- Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία πεξηιαµβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεµα, ηε 

ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέµαηα ηεο εµεξήζηαο δηάηαμεο µε 

ζαθήλεηα, ηνηρνθνιιείηαη ζε εµθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήµαηνο ηεο εηαηξίαο θαη δεµνζηεχεηαη 

σο εμήο: 

α: ην ηεχρνο αλσλχµσλ εηαηξηψλ θαη εηαηξηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο ηεο Δθεµεξίδαο ηεο 

Κπβέξλεζεο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 3 ηνλ απφ Η6 Ηαλνπαξίνπ 1930 Π∆ Πεξί ∆ειηίνπ 

Αλσλχµσλ Δηαηξηψλ: 

β: ε µία εµεξήζηα πνιηηηθή Δθεµεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα, θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζ' νιφθιεξε ηε ρψξα, πνπ επηιέγεηαη απφ 

ηηο εθεµεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν∆ 3757/1957 φπσο ηζρχεη, θαη 

γ. ε µία εµεξήζηα νηθνλνµηθή εθεµεξίδα απφ εθείλεο πνπ νξίδνληαη σο νηθνλνµηθέο µε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δµπνξίνπ. 

Δθφζνλ ε εηαηξία Θα ζπλερίζεη λα έρεη ηελ έδξα ηεο εθηφο ηνπ νξίσλ ηνπ ∆ήµνπ Αζελαίσλ, ε 

πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα δεµνζηεχεηαη θαη ζε µία εµεξήζηα ή εβδνµαδηαία εθεµεξίδα, απφ 

εθείλεο πνπ ηπρφλ εθδίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαο ηεο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη 

εθεµεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή, ζε µηα απφ ηηο εθδηδφµελεο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννµνχ, ζηνλ 

νπνίν ε Δηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο. 

Ζ πξφζθιεζε απηή δεµνζηεχεηαη πξν δέθα (10) πιήξσλ εµεξψλ ζην ηεχρνο αλσλχµσλ 

εηαηξηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο ηεο Δθεµεξίδαο ηεο Κεβεξλήζεσο θαη πξν είθνζη (20) 

πιήξσλ εµεξψλ ζηηο σο άλσ εµεξήζηεο ή εβδνµαδηαίεο πνιηηηθέο εθεµεξίδεο ή εµεξήζηεο 

νηθνλνµηθέο εθεµεξίδεο. ηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ νη παξαπάλσ 

πξνζεζµίεο ζπvηέµλνληαη ζην µηζφ. 
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Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιελζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη µέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ 

µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγµαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

2.- ∆έθα (10) εµέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε µέηνρνο µπνξεί λα πάξεη 

απφ ηελ εηαηξία ηηο εηήζηεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ, 

ΆξΘξν 12 

Καηάζεζε Μεηφρσλ - Αληηπξνζψπεπζε 

1.- Οη µέηνρνη πνπ επηζπµνχλ λα πάξνπλ µέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ λα 

θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ µεηνρψλ ηνπο ζην Σαµείν ηεο Δηαηξίαο, ή ζην Σαµείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

νιφθιεξεο εµέξεο πξηλ απφ εθείλε, γηα ηελ νπνία νξίζζεθε ε ζπλεδξίαζε ηεο ζπλέιεπζεο. 

2.- Οη µέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε µπνξνχλ λα 

αληηπξνζσπεπζνχλ ζ' απηήλ απφ πξφζσπν πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λφµηµα µε έγγξαθε 

εμνπζηνδφηεζή ηνπο. 

3.- Οη απνδείμεηο θαηάζενεο µεηνρψλ, θαζψο θαη ηα έγγξαθα λνµηµνπνίεζεο αληηπξνζψπσλ 

ησλ µεηφρσλ, πξέπεη λα θαηαζέηνληαη ζηελ Δηαηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) νιφθιεξεο εµέξεο 

πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

4.- Μέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπµµνξθσζεί µε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, µπνξνχλ λα πάξνπλ µέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε µφλν µεηά απφ άδεηά ηεο. 
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Άξζξν 13 

Πίλαθαο ησλ µεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσµ α ςήθνπ. 

αξάληα νθηψ ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε ηνηρνθνιιάηαη ζε εµθαλή ζέζε ηνπ 

θαηαζηήµαηνο ηεο Δηαηξίαο λφµηµα ζπληεηαγµέλνο πίλαθαο ησλ µεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσµα 

ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

Ο πίλαθαο απηφο πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αμηψλεη ν Νφµνο, φπσο ηηο ελδείμεηο 

ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ησλ µεηφρσλ, ηνλ αξηζµφ ησλ µεηνρψλ θαη ςήθσλ ηνπ θαζελφο θαη 

ηηο δηεπζχλζεηο ησλ µεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 

Άξζξν 14 

Απιή Απαξηηα θαη Πιεηνςεθία ηεο Γεληθήο πλέιεπζε 

1.- Ζ γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ζεµάησλ ηεο 

εµεξεζίαο δηαηάμεσο φηαλ εθπξνζσπνχληαη ζ' απηήλ ηνπιάρηζηνλ ηα είθνζη ηα εθαηφ (20%) 

ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

2.- Δάλ δελ ζπληειεζζεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή 

ζπλέιεπζε µέζα ζε είθνζη (20) εµέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ µαηαηψζεθε, 

µε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εµέξεο πξηλ. Ζ επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε απηή 

βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεµάησλ ηεο αξρηθήο εµεξήζηαο 

δηαηάμεσο νπνηνδήπνηε θη αλ είλαη ην ηµήµα ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 

εθπξνζσπείηαη ζ' απηή. 

3.- Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιαµβάλνληαη µε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ 

πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλέιεπζε. 

Άξζξν 15 

Δμαηξεηηθή απαξηία θαη πιενςεθία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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1.- Δμαηξεηηθά, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ 

ζεµάησλ ηεο εµεξεζίαο δηαηάμεσο εάλ εθπξνζσπνχληαη ζ' απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ 

θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ: 

α.- Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε ή δηχιπζε, δηάζπαζε, µεηαηξνπή ή αλαβίσζε ηεο 

Δηαηξίαο. 

β) Μεηαβνιή ηεο Δζληθφηεηαο ηεο Δηαηξίαο. 

γ)Μεηαβνιή ηνπ αληηθείµελνπ ηεο επηρείξεζεο ηεο εηαηξίαο. 

δ. Αχμεζε ή µείσζε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο, µε εμαίξεζε ηηο απμήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 παξ.5 θαη 6 ηνλ παξφληνο. 

ε.-Έθδνζε δαλείνπ µε νµνινγίεο. 

ζη.- Μεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαζέζεσο ησλ θεξδψλ. 

δ.- Αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ µεηφρσλ θαη 

ε. Δηο πάζα άιιε πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ ν Νφµνο νξίδεη φηη δηα ηελ ιήςε νξηζµέλεο 

απνθάζεσο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε απαηηείηαη ε απαξηία ή πιεηνςεθία ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

2.- Αλ δελ ζπληειεζζεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, 

µέζα ζε είθνζη (20) εµέξεο απφ ηελ ζπλεδξίαζε απηή θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξηλ δέθα 

(10) πιήξεηο ηνπιάρηζηνλ εµέξεο, ζπλέξρεηαη ζε πξψηε επαλαιεπηθή ζπλέιεπζε, πνπ 

βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεµάησλ ηεο αξρηθήο εµεξήζηαο 

δηαηάμεσο φηαλ ζ' απηήλ εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 

θαηαβεβιεµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

3.- Αλ δελ ζπληειεζζεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη µέζα ζε είθνζη εµέξεο 

δεχηεξε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, µε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα εµέξεο πξηλ, πνπ 

βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεµάησλ ηεο αξρηθήο εµεξεζίαο 

δηαηάμεσο, φηαλ ζ' απηήλ εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεµέλνλ 

µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

4.- „ Οιεο νη απνθάζεηο ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιαµβάλνληαη µε πιεηνςεθία ησλ δχν 

ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε. 
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Άξζξν 16 

Πξφεδξνο - Γξαµµαηέαο Γεληθήο πλέιεπζε 

1.- ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, ή 

φηαλ θσιχεηαη απηφο, ν αλαπιεξσηήο ηνπ Υξέε Γξαµµαηέα εθηειεί πξνζσξηλά απηφο πνπ 

νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. 

2.- Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ µεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσµα ςήθνπ, ε ζπλέιεπζε 

πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο ή γξαµµαηέα, πνπ εθηειεί θαη ρξέε 

ςεθνιέθηε. 

Άξζξν 17 

Θέµαηα ζπδήηεζεο - Πξαθηηθά Γεληθήο πλέιεπζεο. 

1.- Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέµαηα πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ εµεξήζηα δηάηαμε. 

2.- Γηα ηα Θέµαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηε πλέιεπζε ηεξνχληαη πξαθηηθά 

πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξαµµαηέα ηεο. 

3.- Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζµαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Άξζξν 18 

Απφθαζε   απαιιαγήο  ησλ   µειψλ  ηνπ   ∆ηνηθεηηθνχ   πµβνπιίνπ  θαη 

Διεγθηψλ. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηεζίσλ ινγαξηαζµψλ (εηεζίσλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ), ε Γεληθή 

πλέιεπζε µε εηδηθή ςεθνθνξία, πνπ ελεξγείηαη µε νλνµαζηηθή θιήζε, απνθαίλεηαη γηα ηελ 

απαιιαγή ησλ µειψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε επζχλε γηα 

απνδεµίσζε. 
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Σα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη νη ππάιιεινη ηεο Δηαηξίαο ςεθίδνλλ µφλν µε ηηο 

µεηνρέο ηνπο. 

Ζ απαιιαγή ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α 

ηνπ ΚΝ 2190/Η920. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ V ∆ΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Άξζξν 19 

χλζεζε θαη ζπηεία ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

1.- Ζ Δηαηξία δηνηθείηαη απφ ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο 

δεθαηξείο (13) ζπµβνχινπο. 

2.- Σα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ µεηφρσλ 

ηεο Δηαηξίαο γηα πεληάρξνλε ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφµαηα µέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε µεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ µπνξεί λα πεξάζεη ηελ 

εμαεηία. 

3.- Σα µέιε ηνλ ∆ηνηθεηηθνχ πµβoπιioπ µπνξνχv λα μαλαεθιεγνχλ θαη είλαη ειεπζεξα 

αλαθιεηά. 

Άξζξν 20 

Δμνπζία - Αξµνδηφηεηεο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

1.- Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην έρεη ηε δηνίθεζε (δηαρείξηζε θαη δηάζεζε) ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζiαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήµαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εηαηξία µέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Δηαηξηθνχ ζθνπνχ, µε εμαίξεζε εθείλα πνπ 

ζπµθσλα µε ην λφµν ή απηφ ην θαηαζηαηηθφ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξµνδηφηεηα ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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2.- α.- Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην µπνξεί, απνθιεηζηηθά θαη µφλν εγγξάθσο, λα αλαζέηεη ηελ 

άζθεζε φισλ ησλ εμνπζηψλ θαη αξµνδηνηήησλ ηνπ (εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή 

ελέξγεηα), θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπενε ηεο εηαηξίαο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, µέιε 

ηνπ ή φρη, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο αλάζεζεο. Πάλησο νη 

αξµνδηφηεηεο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ είλαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 10 θαη 23α 

ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ. 

β.- Ο πξφεδξνο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία ελψπηνλ παληφο 

δηθαζηεξίνπ, παληφο βαζµνχ θαη ελεξγεί πάζα πξάμε λνµηµνπνηήζεσο ηεο ελψπηνλ απηψλ, 

δπλάµελνο λα δίδεη φξθν, λα νµνινγεί θαη λα αζθεί αγσγέο ή µελχζεηο, δπλάµελνο πεξαηηέξσ 

λα εμνπζηνδνηεί θαη ηξίηνπο δηα ηελ δηεθπεξαίσζε δηθαζηηθψλ εληνιψλ θαη ελεξγεηψλ. 

3.- Πξάμεηο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, αθφµα θαη αλ είλαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, 

δεζµεχνπλ ηελ εηαηξία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη ν ηξίηνο γλψξηδε ηελ 

ππέξβαζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνπ ή φθεηιε λα ηελ γλσξίδεη. ∆ελ ζπληζηά απφδεημε µφλε ε 

ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεµνζηφηεηαο σο πξνο ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο ή ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

4.- Πεξηνξηζµνί ηεο εμνπζίαο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ ηελ 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ αληηηάζζνληαη ζηνπο θαιφπηζηνπο ηξίηνπο, αθφµε θαη 

αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο δηαηππψζεηο δεµνζηφηεηαο. 

Αξζξν 21 

πγθξφηεζε ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ 

1.- Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην αµέζσο µεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε 

ζψµα, εθιέγνληαο ηνλ Πξφεδξν θαη Αληηπξφεδξφ 

ηνπ. 

2.- Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην µπνξεί λα εθιέγεη έλα δηεπζχλνληα ζχµβνπιν ή Γεληθφ 

∆ηεπζπληή απφ µέιε ηνπ ή φρη, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηηο αξµνδηφηεηέο ηνπο. 

3.- 0 πξφεδξνο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο. 
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Σνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ 

αξµνδηνηήησλ ηνπ ν Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ, φηαλ θσιχεηαη, µεηά απφ απφθαζε ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ν ∆ηεπζχλσλ χµβνπινο. 

ΆξΘξν 22 

Αλαπιήξσζε µέινπο ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ζέζε ζπµβνχινπ, eπηβάιιεηαη ζηνπο ζπµβνχινπο πνπ 

απνµέλνπλ, εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, λα εθιέμνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα ην 

ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ζπµβνχινπ πνπ αλαπιεξψλεηαη. Ζ εθινγή απηή ππνβάιιεηαη γηα 

έγθξηζε ζηελ αµέζσο επνµέλε ηαθπθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. 

Οη πξάμεηο ηνπ ζπµβνχινπ πνπ εθιέρηεθε µε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεσξνχληαη έγθπξεο, αθφµε 

θαη αλ ε εθινγή δελ επηθπpσζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

Άξζξν 23 

χγθιεζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ 

1.- Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην δένλ λα ζπλεδξηάδεη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ 

ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ηνπιάρηζηζλ µία θνξά ην µήλα. πγθαιείηαη επίζεο νπνηεδήπνηε απφ 

ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ή αλ ην δεηήζνπλ δχν µέιε ηνπ. 

2.- Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ζπλεδξηάδεη εγθχξσο εθηνο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν, είηε 

ζηελ εµεδαπή, είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίααε απηή παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα µέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγµαηνπνίεζε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

3.- Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ µε πξφζθιεζε πνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηα µέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηµεο εµέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. 

ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη µε ζαθήλεηα θαη ηα ζέµαηα ηεο 

εµεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη µφλνλ εθφζνλ παξίζηαληαη 

ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 
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4 .- Σε ζχγθιεζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ µπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) εθ ησλ µειψλ ηνπ 

µε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην ∆ηνηθεηηθφ 

πµβνχιην µέζα ζε πξνζεζµία δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο..ε πεξίπησζε 

άξλεζεο ηνπ πξνέδξνπ λα ζλγθαιέζεη ην ∆ηoηθεηηθφ πµβνχιην µέζα ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζµία ή εθπξφζεζµεο ζπγθιεζήο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηα µέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε 

λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην µέζα ζε πξνζεζµία πέληε (5) εµεξψλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ δεθαεµέξνπ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά µέιε ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζή ηνπο πξέπεη, µε πνηλή απαξαδέθηνπ λα αλαθέξνληαη θαη ηα 

ζέµαηα µε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην. 

Άξζξν 24 

Αληηπξνζψπεπζε µειψλ - Απαξηία - Πιεηνςεθία 

1.- χµβνπινο πνπ απνπζηάδεη µπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν ζχµβνπιν. Κάζε 

ζχµβνπινο, µπνξεί λα εθπξνζσπεί µφλν έλα ζχµβνπιν πνπ απνπζηάδεη. 

2.- Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ 

παξαβξίζθνληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηφ ην ήµηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπµβνχισλ, 

νπδέπνηε,φµσο ν αξηζµφο ησλ παξφλησλ ζπµβνχισλ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ. 

Πξνο εμεχξεζε ηεο απαξηίαο παξαιείπεηαη ην ηπρφλ θιάζµα. 

3.- Οη απνθάζεηο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ παίξλνληαη µε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

ζπµβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. 

4.- Πεξηνξηζµνί ηεο εμνπζίαο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ 

απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ αληηηάζζνληαη ζηνπο θαιφπηζηνπο ηξίηνπο, αθφµε θαη 

αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο δηαηππψζεηο δεµνζηφηεηαο. 

27 



 145 

Αξζξν 25 

Πξαθηηθά ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

1.- Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά, 

πνπ µπνξεί λα ηεξνχληαη θαη µε µεραλνγξαθηθφ ζχζηεµα. Μεηά απφ αίηεζε µέινπο ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή 

πεξίιεςε ηεο γλψµεο ηνπ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ 

ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε µειψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

2.- Αληίγξαθα θαη απνζπάζµαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ επηθπξψλνληαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

3.- Σα αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, γηα ηα 

νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαρψξηζήο ηνπο ζην µεηξψν αλσλχµσλ εηαηξηψλ, ζχµθσλα µε 

ην άµζξν 7α ηνπ ΚΝ 2190/1920 ππνβάιινληαη ζην Τπνπξγείν Δµπνξίνπ µέζα ζε πξνζεζµία 

είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

Άξζξν 26 

Απνδεκίσζε µειψλ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

1.- ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ µπνξεί λα ρνξεγεζεί 

απνδεµίσζε, πνπ ην πνζφ ηεο νξίδεηαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε µε εηδηθή 

απφθαζε. 

2.- Κάζε άιιε αµνηβή ή απνδεµίσζε ησλ µειψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ βαξαίλεη ηελ 

εηαηξία αλ εγθξηζεί µε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

3.- ∆άλεηα ηεο εηαηξίαο πξνο ηδξπηέο, µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, Γεληθνχο ∆ηεπζπληέο 

ή ∆ηεπζπληέο απηήο, ζπγγελείο απηψλ µέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζµνχ εμ αίµαηνο ή εμ αγρηζηείαο 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ή ζπδχγνπο ησλ αλσηέξσ, σο θαη ε παξνρή πηζηψζεσο πξνο απηνχο 

θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ ή παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ απηψλ πξνο ηξίηνπο απαγνξεχνληαη 

απνιχησο θαη είλαη άθπξα.. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζχµβαζε 
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µεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα πξνεγνχµελε εηδηθή 

άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπµβάζεηο εξγαζίαο ή εληνιήο, θαζψο θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπο. 

Δπίζεο δάλεηα ηεο εηαηξίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ε παξνρή πηζηψζεσλ ζ' απηνχο µε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ή παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ απηψλ µε ζθνπφ ηελ απφθηεζε απφ απηνχο 

µεηνρψλ ηεο εηαηξίαο, απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα. 

Ζ έγθξηζε δελ παξέρεηαη αλ ζηελ απφθαζε αληηηάρζεθαλ µέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 

ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ηνπ εθπξνζσπνπµέλνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηε ζπλέιεπζε. Ζ 

απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη πξνθεηµέλνπ πεξί ζπµβάζεσο εμεξρνµ έλεο ησλ νξίσλ ηεο 

ζπλαιιαγήο ηεο εηαηξίαο µε ηνπο πειάηεο ηεο. 

Ζ απαγφξεπζε ηεο παξ. 3 ηζρχεη θαη πξνθεηµέλνπ γηα δάλεηα ή πηζηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ 

ζπγαηξηθέο εηαηξίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ΚΝ 2190/1920 θαζψο επίζεο θαη απφ 

νµφξξπζµεο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο νµφξξπζµν µέινο είλαη ε αλψλπµε εηαηξία. 

Αξζξν 27 

Αληαγσληζµφο 

1.- ∆ελ επηηξέπεηαη ζηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, θαζψο θαη ζηνπο δηεπζπληέο ηεο 

Δηαηξίαο, λα ελεξγνχλ θαη θαη' επάγγειµα, ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γηα δηθφ ηνπο 

ινγαξηαζµφ ή γηα ινγαξηαζµφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε έλα απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ 

επηδηψθεη ε εηαηξία ή λα µεηέρνπλ ζαλ νµφξξπζµνη εηαίξνη ζε εηαηξίεο πνπ επηδηψθνπλ 

ηέηνηνπο ζθνπνχο. 

2.- ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο ε εηαηξία έρεη δηθαίσµα γηα 

απνδεµίσζε, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 θαη 3 θαη ΚΝ 2190/1920 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI 

Άξζξν 28 

Διεγθηέο 

1.- Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθπξα απφθαζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζρεηηθά µε ηνπο 

εηήζηνπο ινγαξηαζµνχο (εηήζηεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο), απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί 

πξνεγνπµέλσο απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο. 

2.- Ζ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε επηιέγεη θάζε ρξφλν δχν ηαθηηθνχο θαη δχν 

αλαπιεξσµαηηθνχο ειεγθηέο, νξίδνληαο θαη ηελ αµνηβή ηνπο. 

3: Ζ ζπλέιεπζε µπνξεί λα εθιέγεη έλα µφλν ηαθηηθφ θαη έλα αλαπιεξσµαηηθφ ειεγθηή, εθ' 

φζνλ είλαη νξθσηνί ινγηζηέο. 

4 - Δθ' φζνλ ε εηαηξία ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ ΚΝ 2190/1920, σο 

αληηθαηαζηαζέλ ηζρχεη, εθιέγεη ππνρξεσηηθά ηνπο ειεγθηέο ηεο απφ ηνπο Οξθσηνχο Λνγηζηέο 

ηνπ ψµαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηνπ Ν∆ 3329/1955, ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνµνζεζίαο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ.7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42α ΚΝ 

2190/1920, σο αληηθαηαζηαζέλ ηζρχεη, εθαξµφδνληαη αλαιφγσο. 

5.- Μέζα ζε πέληε (5) εµέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ φξηζε ηνπο 

ειεγθηέο, πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ εηαηξία αλαθνίλσζε πξνο απηνχο ηνπ δηνξηζµνχ ηνπο, ζε 

πεξίπησζε δε πνπ δελ απνπνηεζνχλ ην δηνξηζµφ ηνπο απηφ µέζα ζε πξνζεζµία πέληε (5) 

εµεξψλ, ζεσξνχvηαη φηη έρνπλ απνδερζεί ην δηνξηζµφ θαη έρνπλ φιεο ηηο ελζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ ΚΝ 21 90/1920. 

6.- Ζ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

37 ηνπ ΚΝ 2190/1920, νθείιεη επίζεο λα αλαθέξεη: 

α. Αλ ην πξνζάξηεµα πεξηιαµβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ ΚΝ 

2190l1920, φπσο αληηθαηαζηαζέλ ηζρχεη. 

β. Αλ έγηλε επαιήζεπζε ηεο ζπµθσλίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 43α ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο αληηθαηαζηαζέλ ηζρχεη. 
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7.- Οη ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ ΚΝ 2190/1920, νθείινπλ λα επαιεζεχνπλ θαη ηε ζπµθσλία ηνπ πεξηερνµέλνπ 

ηεο έθζεζεο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, µε ηηο ζρεηηθέο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ε έθζεζε πξέπεη λα ηεζεί ππ' φςε ηνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εµέξεο πξηλ απφ 

ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

8.- Οη ειεγθηέο δηθαηνχληαη µε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ λα 

δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ 

ην ∆ηνηθεηηθν πµβνχιην εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ ηεο επηδφζεσο ηεο αηηήζεσο ζηνλ 

Πξφεδξν, έρεη δε αληηθείµελν εµεξήζηαο δηάηαμεο ην ζηελ αίηεζε αλαθεξφµελν. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII ΔΣΖΗΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ - 

ΚΔΡ∆ΟΕΖΜΗΔ 

Άξζξν 29 

Δηαηξηθή Υξήζε. 

Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάµελεο δηάξθεηαο θαη αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 

31ε ∆εθεµβξίνλ θάζε έηνπο. 

Δμαηξεηηθά ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην νηθείν µεηξψν 

αλσλχµσλ εηαηξηψλ ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξνρή αδείαο ζχζηαζεο ηεο παξνχζαο 

εηαηξίαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ζα ιήμεη ηελ 31 ∆εθεµβξίνπ 2004. 

Άξζξν 30 

Δηήζηνη ινγαξηαζµνί. 1.- ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο 

ρξήζεο ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην 
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θαηαξηίδεη ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζµνχο (εηήζηεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο) πάληνηε ζχµθσλα 

µε ην λφµν θαη επνµέλσο ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο απηνχ θαη δε µε ηηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 

42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α θαη 70β ηνπ ΚΝ 2190/1920, σο ηαχηα αληηθαηαζηάζεθαλ ή 

πξνζεηέζεζαλ αληηζηνίρσο απφ ηα άξζξα 29 - 36 θαη 42 ηνπ Π∆ 409/1986. 

Οη εηήζηεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο δένλ λα εµθαλίδνπλ µε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ 

πξαγµαπθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεµαηννηθνλνµηθήο ζέζεο θαη ησλ 

απνηειεζµάησλ ρξήζεο ηεο. 

Δηδηθφηεξα ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη ζπµθσλα µε ηηο άλσ 

δηαηάμεηο: α. Σνλ ηζνινγηζµφ, β. Σν ινγαξηαζµφ απνηειέζµαηα ρξήζεσο, γ. Σνλ πίλαθα 

δηαζέζεσο απνηειεζµάησλ, θαη δ. Σν πξνζάξηεµα, ηα νπνία ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη ζπλνδεχνληαη απφ: α) επεμεγεµαηηθή έθζεζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ 

πµβνπιίνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43 α ηνπ ΚΝ 

2190l1920 φπσο ηζρχεη θαη β) ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ. 

2.- Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε έγθπξε απφθαζε πάλσ απφ εηήζηεο νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην, πξέπεη λα έρνλλ 

εηδηθά ζεσξεζεί απφ ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα: 

α. Σνλ Πξφεδξν ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

β: Σνλ ∆ηεπζχλνληα ή Δληεηαιµέλν χµβνπιν ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο 

χµβνπινο, έλα µέινο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη απφ απηφ. 

γ. Σνλ ππεχζπλν γηα ηε ∆ηεχζπλζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ. Οη παξαπάλσ ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο 

απφ πιεπξάο λνµηµφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ 

λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

3.- Ζ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

πξέπεη λα παξέρεη ζαθή θαη πξαγµαπθή εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο 

νηθνλνµηθήο ζέζεο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπφµελε πνξεία ηεο 

εηαηξίαο θαη γηα ηηο  δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηνλ ηνµέα ηεο έξεπλαο θαη 
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αλάπηπμεο, σο θαη ηα ελ εδ. β ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο 

αληηθαηαζηαζέλ ηζρχεη νξηδφµελα. Δπίζεο ζηελ έθζεζε απηή δένλ λα αλαθέξεηαη θαη θάζε 

άιιν ζεµαληηθφ γεγνλφο, πνπ έρεη ζπµβεί µέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ηε ιήμε ηεο 

ρξήζεο µέρξη ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο. 

4.- Οη εηήζηεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεµνζηφηεηαο ησλ 

παξ.1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 43β ΚΝ 2190/1920 ην νπνίν πξνζεηέζε απφ ην άξζξν 36 ηνπ Π∆ 

409/1986, µε ηε µνξθή θαη ην πεξηερφµελν, µε βάζε ην νπνίν ν ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο ηεο 

εηαηξίαο έρνπλ ζπληάμεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Αλ νη ειεγθηέο έρνπλ παξαηεξήζεηο ή 

αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψµεο, ηφηε ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα 

αηηηνινγείηαη ζηηζ δεµνζηεπφµελεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ απηφ πξνθχπηεη απφ 

ην δεµνζηεπφµελν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, φηαλ πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο απφ Οξθσηνχο 

Λνγηζηέο. 

5.- Αληίγξαθα ησλ εηήζησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, µε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ 

∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη ησλ ειεγρηψλ, ππνβάιινληαη απφ ηελ εηαηξία ζηελ αξµφδηα 

επνπηεχνπζα αξρή, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

6.- Ο ηζνινγηζµφο ηεο εηαηξίαο, ν ινγαξηαζµφο απνηειέζµαηα ρξήζεσο θαη ν πίλαθαο 

δηαζέζεσο απνηειεζµάησλ, µαδί µε ην ζρεπθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, φηαλ πξνβιέπεηαη 

έιεγρνο απφ Οξθσηνχο Λνγηζηέο, δεµνζηεχνληαη φπσο νξίδεηαη ζηελ επφµελε παξάγξαθν 7. 

7.- Σν ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ηεο Δηαηξίαο νθείιεη λα δεµνζηεχεη ηα έγγξαθα ηεο παξ.6, ζην 

ζχλνιφ ηνπο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο λλέιελζεο: 

α: ε µία πνιηηηθή εθεµεξίδα, πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν∆ 3757/1957, 

φπσο ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη έρεη επξχηεξε θπθινθνξία ζ' νιφθιεξε ηε 

ρψξα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, θαη 

β.- ε µία εµεξήζηα νηθνλνµηθή εθεµεξίδα πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ ΚΝ 2Η90/1920, φπσο ηζρχεη ζήµεξα. 

Αλ ε έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ Αζελαίσλ, ηα έγγξαθα ηεο παξ.6 

δεµνζηεχνληαη ππνρξεσπθά θαη ζε µία πνιηηηθή εθεµεξίδα ηεο έδξαο ηεο.. ε 
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πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εµεξήζηα πνιηηηθή εθεµεξίδα ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ,ε 

δεµνζίεπζε γίλεηαη ζε µία εβδνµαδηαία ή δεθαπελζήµεξε εθεµεξίδα ηεο έδξαο ηεο. 

8.- Μέζα ζε είθνζη (20) εµέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, µαδί µε ην επηθπξσµέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 26α ηνπ ΚΝ 2Η90/1920, ππνβάιιεηαη ζηελ αξµφδηα 

επνπηεχνλζα αξρή θαη αληίηππν ησλ εγρεθξηµέλσλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Άξζξν 31 

∆ηάζεζεθεξδψλ 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α, φπσο ηζρχεη ζήµεξα, ε δηάζεζε ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο γίλεηαη µε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

α: Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεµαηηζµφ ηνλ ηαθηηθνχ απνζεµαηηθνχ, φπσο 

νξίδεη ν λφµνο, δειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζην ην έλα εηθνζηφ (1(20) ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ. 

πµθσλα µε ην λφµν ε αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσπθή, φηαλ απηφ θζάζεη ζε πνζφ 

ίζν ηνπιάρηζην µε ην έλα ηξίην ηνπ (1/3) µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

β. Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ µεξίζµαηνο, 

δειαδή πνζνζηνχ έμη ηα εθαηφ (6%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεµέλνλ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαη ζχµθσλα µε ην άξζξν 45 ηνπ ΚΝ 2190/1920 ζε ζπλδπαζµφ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΝ 

148/1967 θαη ηνπ Ν 876/1979. 

γ.- Ζ γεληθή πλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIII ∆ΗΑΛΤΖ - 

ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

Άξζξν 32 

Λφγνη ιχζεο ηεο Δηαηξίαο 

1.- Ζ Δηαηξία ιχεηαη: 

α. Μφιηο πεξάζεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηεο, εθηφο αλ πξνεγνχµελα απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηάο ηεο. 

β. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη 

γ. Οηαλ ε Δηαηξία θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. 

2.- Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ µεηνρψλ ζε έλα πξφζσπν δελ απνηειεί ιφγν γηα ηε ιχζε ηεο 

εηαηξίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

ππφδεηγµα ηζνιζγηζµνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ ΚΝ1 2190/1920, σο ηζρχεη 

ζήµεξα, γίλεη θαηψηεξν απφ ην µηζν (1/2) ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην 

ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιελζε, µέζα ζε πξζζεζµία έμη µελψλ απφ ηε ιήμε 

ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ µέηξνπ. 

Άξζξν 33 

Δθθαζάξηζε 

1.- Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο αθνινλζεί ε εθθαζάξηζή 

ηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ εδ. α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο, ην ∆ηνηθεηηθφ 

πµβνχιην, εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή µέρξη λα δηνξηζζνχλ εθθαζαξηζηέο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εδ, β ηεο ίδηαο σο άλσ παξαγξάθνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε Γεληθή 

πλέιεπζε µε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο. Οη εθθαζαξηζηέο, πνπ 
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νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε, µπνξνχλ λα είλαη δχν έσο ηέζζεξηο, µέηνρνη ή φρη θαη αζθνχλ φιεο 

ηηο ζπλαθείο µε ηε δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο αξµνδηφηεηεο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ 

πµβνπιίνπ, φπσο απηέο έρνπλ ηπρφλ πεξηνξηζζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, µε ηηο απνθάζεηο 

ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπµµνξθψλνληαη. 

Ο δηνξηζµφο ησλ εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ησλ µειψλ 

ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. 

2.- Οη εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ, µφιηο αλαιάβνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, λα θάλνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεµνζηεχζνπλ ζηνλ 

ηχπν θαη ζην Σεχρνο Αλσλχµσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζµέλεο Δπζχλεο ηεο 

Δθεµεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ηζνινγηζµφ, ηνπ νπνίνπ αληίηππν ππνβάιιεηαη ζηε ∆ηεχζπλζε 

Δµπνξίνπ ηεο αξµνδηαο Ννµαξρίαο. Δπίζεο δεµνζηεχνπλ θάζε ρξφλν ηζνινγηζµφ ζχµθσλα µε 

ην άξζξν 7α ηνπ ΚΝ 2190/1920 πνπ πξνζεηέζε µε ην άξζξν 7 ηνπ Π∆ 409Η1986. 

3,- Σελ ίδηα ππζρξέσζε έρνπλ νη εθθαζαξηζηέο θαη φηαλ ιήμεη ε ερθαζάξηζε. 

4.- Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ µεηφρσλ δηαηεξεί φια ηα δηραηψµαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθαζάξηζεο. 

5.- Οη εθθαζαξηζηέο πξέπεη λα πεξαηψζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο εθθξεµείο ππνζέζεηο ηεο 

εηαηξίαο, λα µεηαηξέςνπλ ζε ρξήµα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα εμνθιήζζπλ ηα ρξέε ηεο θαη 

λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο απηήο. Μπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ µε 

απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπµθέξνλ ηεο εηαηξίαο. 

6.- Οη εθθαζαξηζηέο µπoξνχλ επίζεο λα εθπoηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξίαο, ηελ εηαηξηθή 

επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπο απηήο ή µεµνλσµέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά µε ηελ 

πάξνδν ηεζζάξσλ (4) µελψλ απφ ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, θάζε µέηνρνο θαη δαλεηζηήο ηεο 

µπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Μνλνµειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν δηθάδεη 

θαηά ηα άξζξα 739 επ. ηνπ ΚΠνι∆, λα θαζνξίδεη ηελ θαηψηεξε ηηµή πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, 

θιάδσλ ή ηµεµάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο εηαηξίαο, ε απφθαζε δε απηνχ δεζµεχεη ηνπ 

εθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα µέζα. 

7.- Οη εηήζηεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη νη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο πέξαηνο ηεο 

εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 
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8.- Καη' έηνο ηα απνηειέζµαηα ηεο εθθαζάξηζεο ππνβάιινληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

µεηφρσλ µε έθζεζε ησλ αηηίσλ ηα νπνία παξεµπφδηζαλ ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. 

9.- Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο νηθνλνµηθέο 

θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δεµνζηεχνπλ ζην ηεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ ηεο Δθεµεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ µεηφρσλ θαη δηαλέµνπλ ην ππφινηπν πξντνλ ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο µεηφρνπο, θαηά ην ιφγν ηεο ζπµµεηνρήο ηνπο 

ζην θαηαβεβιεµέλν µεηνρηθφ θεθάιαην. 

10.- Σν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δελ µπνξεί λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία απφ ηελ εµεξνµελία 

έλαξμήο ηεο, νπφηε θαη ε εηαηξία δηαγξάθεηαη απφ ην µεηξψν αλσλχµσλ εηαηξηψλ. 

11.- Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εθθαζάξηζεο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηνπ 

Τπνπξγνχ Δµπνξίνπ. Σν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δελ µπνξεί ζε θαµία πεξίπησζε λα ππεξβεί 

ηελ δεθαεηία. 

Ο δσξηζµφο εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ 

πµβνπιίνπ. 

12.- Αλαθνξηθά µε ηνπο εθkαζαξηζηέο εθαξµφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ην ∆ηνηθεηηθφ 

πµβνχιην. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη πεξηιεππθά ζην 

βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΥ 

ΓΔΝΗΚΖ ∆ΗΑΣΑΞΖ 

Άξζξν 34 

Γηα φζα ζέµαηα δελ ξπζµίδεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190l1920, 

φπσο απηφο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη ζήµεξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Υ 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ∆ΗΑΣΑΞΔΗ 

Άξζξν 35 

Κάιεςε θαη θαηαβνιή ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Σν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, 

αλειήθζε νιφθιεξν απφ ηνπο ζπµβαιιφµελνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξίαο, µε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

1.- Ζ «ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΞΗΟΠΟlΖΖ ΚΑΗ ∆ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ» αλαιαµβάλεη λα θαιχςεη 1.760- µεηνρέο, νλνµαζηηθήο 

αμίαο πελήληα (50) επξψ εθάζηεο θαη ζα θαηαβάιεη ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 88.000- επξψ. 

2.- Σν «Η∆ΡΤΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ» αλαιαµβάλεη λα θαιχςεη 120-µεηνρέο, 

νλνµαζηηθήο αμίαο πελήληα (50) επξψ εθάζηεο θαη ζα θαηαβάιεη ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 

6.000,00- επξψ. 

3.- Σν «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗ∆ΔΤΣΗΚΟ Η∆ΡΤΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ» αλαιαµβάλεη λα θαιχςεη 

120- µεηνρέο, νλνµαζηηθήο αμίαο πελήληα (50) επξψ εθάζηεο θαη ζα θαηαβάιεη ζπλνιηθά ην 

πνζφ ησλ 6.000,00- επξψ. 

4.- Σν «ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΠΔΗΡΟΤ» αλαιαµβάλεη λα θαιχςεη 

120- µεηνρέο, νλνµαζηηθήο αμίαο πελήληα (50) επξψ εθάζηεο θαη Θα θαηαβάιεη ζπλνιηθά ην 

πνζφ ησλ 6.000,00- επξψ. 

5.- Ζ «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ∆ΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ» αλαιαµβάλεη λα 

θαιχςεη 120- µεηνρέο, νλνµαζηηθήο αμίαο πελήληα (50) επξψ εθάζηεο θαη ζα θαηαβάιεη 

ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 6.000,00- επξψ. 

6.- Ζ «ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΤΝ. Π.Δ. Ο ΣΟΥΟ» αλαιαµβάλεη 

λα θαιχςεη 300- µεηνρέο, νλνµαζηηθήο αμίαο πελήληα (50) επξψ εθάζηεο θαη Θα θαηαβάιεη 

ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 15.000- επξψ. 
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7.- Σν «ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ» αλαιαµβάλεη λα 

θαιχςεη 90- µεηνρέο, νλνµαζπθήο αμίαο πελήληα (50) επξψ εθάζηεο θαη ζα θαηαβάιεη 

ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 4.500,00- επξψ 

8.-    Ζ    «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ    ΔΣΑΗΡΗΑ    ΣΟΤ    ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ    ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ» 

αλαιαµβάλεη λα θαιχςεη 300- µεηνρέο, νλνµαζηηθήο αμίαο πελήληα (50) επξψ εθάζηεο θαη ζα 

θαηαβάιεη ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 15.000,00- επξψ. 

Ζ θαηαβνιή ησλ µεηξεηψλ γηα ηελ θάιπςε ηνλ αξρηθνχ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα 

πξαγµαηνπνηεζεί ππνρξεσπθά µε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζµφ επ' νλφµαηη ηεο εηαηξίαο πνπ ζα 

ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα πνπ ζα ιεηηνπξγεί λφµηµα ζηελ Διιάδα, θαη ζα θαηαβιεζεί 

εληφο δχν (2) µελψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηνπ παξφληνο ζην ΜΑΔ ηνπ Σµήµαηνο Δµπνξίνπ 

ηεο ∆ηεπζχλζεσο ΒΔΑ ηεο Ννµαξρίαο Ησαλλίλσλ. 

Άξζξν 36 

χλζεζε πξψηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

Σν πξψην ∆ηνηθεπθφ πµβνχιην απνηεινχλ νη: 

α.- Φσηηάδεο ∆εµήηξηνο ηνπ Ησάλλνπ, 

β.- ∆αζθαιφπνπινο Ησάλλεο ηνπ ∆εµεηξίνπ, 

γ.- Ρφθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ, 

δ. -Μειηζζάο Βαζίιεηνο ηνπ ηεξγίνπ, 

ε.- Καξαθαζίδεο Μηραήι ηνπ Αλαζηαζίνπ, 

ζη.- Γθαηληέο Νηθφιανο ηνπ Φσθίσλνο, 

δ.- Παπαινπθάο Νηθήηαο- Λνπθάο ηνπ Αζαλαζίνπ, θάηνηθνη Ησαλλίλσλ. Ζ ζεηεία απηψλ 

νξίδεηαη µέρξη ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ µεηφρσλ ηεο, πνπ ζα γίλεη µέζα ζην πξψην 

εμάµελν ηνπ έηνπο 2.006. 

39 



 157 

Άξζξν 37 

Διεγθηέο ηεο πξψηεο ρξήζεο 

Διεγθηέο γηα ηελ πξψηε ρξήζε νξίδνληαη νη: 

Α.- Σαθηηθνί µελ νη 

α.- Σζηµπίθεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Ησάλλνπ, 

β. Φπξαξίδεο Γεψξγηνο ηνπ Αβξαάµ, νηθνλνµνιφγνη, θάηνηθνη Ησαλλίλσλ. 

Β.- Αλαπιεξσµαηηθνί δε νη: 

α. Σζαµπνχξεο ∆εµήηξηνο ηνπ Θενδψξνπ, 

β. Παπαρξήζηνο Νηθφιανο ηνπ ∆εµεηξίνπ, νηθνλνµνιφγνη, θάηνηθνη Ησαλλίλσλ. Ζ αµνηβή ηνπ 

θαζελφο πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί νξίδεηαη ζηα ππν ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ νξηδφµελα 

πιαίζηα. 

Άξζξν 38 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ, θαηά πξνζέγγηζε, φισλ ησλ δαπαλψλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο πνπ ηελ 

βαξχλνπλ αλέξρεηαη ζε 4.000,00- επξψ θαη ζπµπεξηιαµβάλεη ηελ αµνηβή ζπµβνιαηνγξάθνπ 

µε ηξία αληίγξαθα θαη αµνηβή δηθεγφξνπ. 

Δμνπζηνδφηεζε: Οη ζπµβαιιφµελνη δίλνπλ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ζηνλ 

Υξήζην Αλαζηαζίνπ, δηθεγφξν, θάηνηθν Ησαλλίλσλ, ψζηε λα ππνβάιιεη ην θαηαζηαηηθφ απηφ 

γηα έγθξηζε ζηελ αξµφδηα Ννµαξρία θαζψο θαη λα θαηαξηίζεη θαη ππνγξάςεη σο εθπξφζσπφο 

ηνπο ζπµβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν µε ην νπνίν λα αλαπιεξψλνληαη παξαιείςεηο θαη λα 

δηνξζψλνληαη παξαδξνµέο θαη αθφµα λα ζπµπιεξψλνληαη ή λα ηξνπνπνηνχληαη ή 

θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ειεχζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ. 

Σν παξφλ ζπµβφιαην ζπληάρζεθε απφ ηνλ Υξήζην Αλαζηαζίνπ, βάζεη ζρεδίνπ, πνπ 

πξνζάξηεζα ζην παξφλ θαη πξνζππέγξαςε ην παξφλ ε δε δηθεγνξηθή ηνπ αµνηβή πιεξψζεθε 

φπσο θαίλεηαη απφ ην 1.647/2003 γξακκάηην ηνπ ∆ηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 
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Ησαλλίλσλ, πξνζαξηεµέλν ζην παξφλ. Σν παξφλ ζπµβφιαην ζπληάρζεθε µεηά ηελ 2229/2003 

εληνιή ηνπ ..Η. 

Δγψ ν ζπµβνιαηνγξάθνο ππέµλεζα ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο εµπξνζέζµνπ δειψζεσο ζηνλ 

αξµφδην Πξνηζηάµελν ∆ΟΤ θαη εµπξφζεζµε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 17-31 ηνπ λ 1676/1986. Άιισζηε νη ζπµβαιιφµελνη δήισζαλ ππεχζπλα θαη 

ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ 1599/1986 φηη είλαη ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη 

θάηνηθνη Διιάδαο θαη δηαµέλνπλ ζηηο δηεπζχλζεηο πνπ δήισζαλ. 

ε βεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε απηφ ην ζπµβφιαην ζε είθνζη δχν (22) θχιια, 

λφµηµα ραξηνζεµαζµέλα, γηα ην νπνίν εηζπξάρζεθε γηα ηέιε θαη δηθαηψµαηά µνπ, µε έμνδα 

ηξηψλ αληηγξάθσλ 636,66- επξψ, απφ ηηο νπνίεο γηα ην ΣΝ 192,59- επξψ θαη απν ηα νπνία ζα 

απνδνζνχλ ζηνλ ..Η 172,41- επξψ θαη αθνχ δηαβάζζεθε θαζαξά θαη µεγαιφθσλα ζηνπο 

ζπµβαιιφµελνπο, νη νπνίνη ην άθνπζαλ θαη ην βεβαίσζαλ, ππνγξάθεηαη απφ απηνχο θαη µέλα 

λφµηµα. 
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