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Η πλέον πρόσφατη ψήφιση
του Νόμου 4864/2.12.2021
εισήγαγε στην ελληνική
έννομη τάξη νέες εντελώς
καινοτόμες διατάξεις,
αντλώντας το παράδειγμα
από προηγμένες οικονομικά
χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Μ.
Βρετανία και η Γαλλία, και οι
οποίες διατάξεις
αποσκοπούν, πέραν της
παροχής διευκρινήσεων επί: 

περιβαλλοντολογικών και πολεοδομικών
ρυθμίσεων αλλά και της προώθησης
φορολογικών και λοιπών κινήτρων για
στρατηγικές επενδύσεις (βλ. Μέρος Α΄),
καθώς και
επί των διαδικασιών υπαγωγής, ελέγχου και
ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων σε
επίπεδο μάλιστα μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(βλ. Μέρος Β΄), στοχεύουν κυρίως στην
δημιουργία ενός εκσυγχρονιστικού
θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και
λειτουργία εταιρειών – τεχνοβλαστών (spin
– offs) 
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Ειδικά ως προς τις τελευταίες (εταιρείες
τεχνοβλαστών) αυτές συνιστούν κεφαλαιουχικές
εταιρείες οι οποίες δύνανται να συστήσουν την
έδρα τους είτε στην Ελλάδα, είτε σε άλλο κράτος,
με προϋπόθεση να ιδρυθεί στην Ελλάδα
υποκατάστημα ή γραφείο ή άλλη εγκατάσταση
που να αναγνωρίζεται από τη φορολογική
νομοθεσία στην Ελλάδα ως μόνιμη εγκατάσταση. 

Σκοπός μίας τέτοιας εταιρείας
τεχνοβλαστού είναι η εμπορική
αξιοποίηση και εκμετάλλευση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων του
διδακτικού και εργαστηριακού
προσωπικού των Ερευνητικών
Οργανισμών της χώρας
(Καθηγητών, μεταπτυχιακών,
διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών
φοιτητών), με δυνατότητα μάλιστα
συμμετοχής, τόσον, του ιδίου του
Οργανισμού (π.χ. Α.Ε.Ι.), ώστε να
αντλεί οικονομικά οφέλη από την
επιστημονική και ερευνητική του
δραστηριότητα, όσον, και τρίτων
νομικών ή φυσικών προσώπων.
Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ορίζονται
τα Ερευνητικά Κέντρα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου και τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σε κάθε όμως περίπτωση οι θεσπιζόμενες
διατάξεις απευθύνονται και σε επενδυτές που
σκοπεύουν να επενδύσουν στις εταιρείες
αυτές, εφόσον βεβαίως αυτά τα νομικά ή
φυσικά πρόσωπα, συμμετάσχουν είτε εξ αρχής
κατά την ίδρυση μιας εταιρείας τεχνοβλαστού
με την απόκτηση μετοχών ή μεριδίων είτε εκ
των υστέρων στο στάδιο  αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου.  
Ιδίως δε ως προς τους Ερευνητικούς
Οργανισμούς χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι τους δίδεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της
παροχής οικονομικών κινήτρων ώστε αυτοί
να διατηρούν ποσοστό της τάξεως 0,5% από τη
χρηματοδότηση που λαμβάνουν είτε από τον
τακτικό προϋπολογισμό είτε από τις δαπάνες
(overheads) των κρατήσεων του συνολικού
προϋπολογισμού των έργων, προκειμένου το
ποσοστό αυτό να διατεθεί ως κεφάλαιο σποράς
για την συμμετοχή τους στις Εταιρείες-
Τεχνοβλαστούς
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Αρμόδιο για τη λήψη απόφασης ίδρυσης
μίας τέτοιας εταιρείας αποτελεί
αποκλειστικά το εκάστοτε Πρυτανικό
Συμβούλιο, στην περίπτωση των Α.Ε.Ι., ή
το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση
Ερευνητικού Κέντρου ή κάθε άλλου
Ερευνητικού Οργανισμού.

Ιδιαίτερης μνείας τυγχάνει το άρθρο 60
του εν λόγω Νόμου το οποίο και
αναφέρεται, αφενός, στους όρους
σύναψης μίας σύμβασης τεχνοβλαστού, η
οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού
οργανισμού και της εταιρείας-
τεχνοβλαστού και, αφετέρου, στις
συμπληρωματικές εκποιητικές συμβάσεις
παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης επί
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή
μεταβίβασης των δικαιωμάτων αυτών. 
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Αρωγούς  στην δημιουργία εταιρειών – spin-offs αποτελούν ήδη στη χώρα
μας το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο μάλιστα έχει αναλάβει
δράσεις σε συνεργασία με μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού (όπως π.χ. το
πλέον φημισμένο αμερικανικό Πανεπιστήμιο William and Mary) προκειμένου
να συνδεθεί άμεσα με την αγορά εργασίας, ενώ εξέχοντες ενεργούς ρόλους
προς την αυτή κατεύθυνση έχουν αναλάβει ομοίως, τόσον, το Πανεπιστήμιο
Πατρών, το οποίο έχει ήδη προβεί στη σύναψη συμφωνίας για τη
διοργάνωση κοινών προπτυχιακών προγραμμάτων με το Πανεπιστήμιο της
Φουτζιάν της Κίνας, όσον και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αλλά και το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αντίστοιχες δράσεις
δημιουργίας spin-offs και διεθνοποίησης των παρεχόμενων προγραμμάτων
σπουδών τους.

 Συνεπώς ο νέος Νόμος, λαμβάνοντας υπόψη ζωτικά ζητήματα δημοσίου και
ιδιωτικού συμφέροντος, έθεσε για πρώτη φορά τις βάσεις ώστε τα
επιστημονικά αποτελέσματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών
Κέντρων να αποτελέσουν πλέον ενεργό και επωφελές προϊόν της ίδιας της
ελληνικής οικονομίας προσφέροντας άμεσα οικονομικά οφέλη.

Eλληνικά Πανεπιστήμια: αρωγοί
στην ανάπτυξη της oικονομίας
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