
ΕΡΩΤΗΜΑ: Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε ηεο έξεπλαο 

(παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθώλ θέληξσλ) κε ηε βηνκεραλία ηόζν γηα ηε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο ζηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο όζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ; Καη πην ζπγθεθξηκέλα πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

εκπνδίδνπλ θαη νη παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηε ζπλεξγαζία μέλσλ/πνιπεζληθώλ νκίισλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Ειιάδα κε ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηεο ρώξαο; 
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Η ζύλδεζε ηεο επηζηήκεο κε ηε δσληαλή παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα κε δεζκνύο 

αιιειεπίδξαζεο απνηειεί έλα θξίζηκν, ζπρλά αθαλζώδεο, δήηεκα ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα. Πξάγκαηη, ε ζύλδεζε ησλ εξεπλεηηθώλ θνξέσλ κε ηε βηνκεραλία 

κπνξεί λα δξάζεη επεξγεηηθά γηα ακθόηεξα ηα κέξε θαζώο αθελόο απνηειεί 

ελαιιαθηηθή πεγή ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζπλεπώο αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο θαη αθεηέξνπ ζπλδξάκεη ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ θαη θαηλνηόκσλ 

κεζόδσλ ζηελ παξαγσγή πνπ δύλαληαη λα επηθέξνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα.  Αλ θαη αξθεηά θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε ηηο αγγινζαμνληθέο αιιά 

θαη ηηο ινηπέο επεηξσηηθέο έλλνκεο ηάμεηο, ν έιιελαο λνκνζέηεο ζπζηεκαηνπνίεζε ηηο 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο κε ην Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ Α’ 159) «πεξί αλάπηπμεο επηζηεκνληθήο 

θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαηά θύξην ιόγν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α’ 128) θαη ηζρύεη. 

Εληνύηνηο, παξά ηε ζπρλή παξέκβαζε ηνπ λνκνζέηε ν βαζκόο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

ησλ εξεπλεηηθώλ θνξέσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο παξακέλεη ρακειόο. Είλαη ζαθέο όηη νη 

αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ εληνπίδνληαη ζε θαηά βάζε εμσλνκηθνύο παξάγνληεο.  

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά παξαηίζεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 2919/2001 «Έλαο 

από ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαινύληαη νη εξεπλεηέο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζε 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ θαζαξά αθαδεκατθό ραξαθηήξα, είλαη όηη ηα 

θξηηήξηα πξόζιεςεο θαη πξναγσγήο θηλνύληαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Σε απηό 

όκσο ην δεδνκέλν πξέπεη λα πξνζζέζνπκε όηη ε δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δελ 

πεξηιακβάλεη νύηε επλνεί επηρεηξήζεηο πνπ εθδειώλνπλ αμηόινγε δήηεζε γηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη επηρεηξήζεηο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θηλνύληαη ζε παξαγσγηθνύο 

ηνκείο πνπ ελζσκαηώλνπλ πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο λέαο γλώζεο ή θαη αλαλεώλνπλ κε 

αξγνύο ξπζκνύο ηε ρξεζηκνπνηνύκελε γλώζε». 

Έθηνηε, ε παξέκβαζε ηνπ λνκνζέηε έρεη αζθαιώο δεκηνπξγήζεη ηνπο αλαγθαίνπο 

κεραληζκνύο πξνώζεζεο ηεο ζύλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο/έξεπλαο κε ηε βηνκεραλία, 

ρσξίο όκσο λα απνζβέζεη πιήξσο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ 

ειιεληθνύ κνληέινπ νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο. Σε θάζε πεξίπησζε, πξννπηηθέο 
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δηαλνίγνληαη θαη κε ηελ απμεκέλε πξσηνβνπιία αιινδαπώλ εηαηξηώλ θαη θαηά βάζε 

πνιπεζληθώλ νκίισλ γηα εγθόιπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, πξσηνβνπιία πνπ ζηνλ επξσπατθό ρώξν ηξνθνδνηείηαη από ηηο 

ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο εγθαηάζηαζεο (αξ. 52 ΣΛΕΕ) θαη ηεο ειεπζεξίαο 

θπθινθνξίαο πξνζώπσλ θαη θεθαιαίσλ (άξζξα 21 θαη 63 ΣΛΕΕ αληηζηνίρσο). 

Έηζη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνύλ απνηξεπηηθά ζηελ επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

εκεδαπώλ ή πνιύ πεξηζζόηεξν αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ κε ηα ειιεληθά εξεπλεηηθά 

εξγαζηήξηα είλαη: 

1. Η ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ 

ηδξπκάησλ αθελόο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ αθεηέξνπ, ζε ζρέζε κε ηε λνκηθή 

ηνπο κνξθή, ηνλ επηδησθόκελν θεξδνζθνπηθό ή κε ζθνπό θαη ηελ κε απηόλ 

ζπλαξηώκελε ρξεκαηνδόηεζε,  ηε κνξθή ηεο δηνίθεζεο, ηνλ αθνινπζνύκελν 

ηύπν εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ. 

2. Ο έληνλνο θξαηηθόο παξεκβαηηζκόο ζην ρώξν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ 

πνπ έξρεηαη ελδερνκέλσο ζε ζύγθξνπζε κε ηελ θαη’ άξζξν 361 ΑΚ ειεπζεξία 

ησλ ζπκβάζεσλ 

3. Η γξαθεηνθξαηία ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ 

4. Οη λνκηθέο ζπγθξνύζεηο πνπ γελλά ην δήηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Η εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 

δεκηνπξγεί πξντόληα, κεζόδνπο θαη εθαξκνγέο θαζώο θαη πξσηόηππα 

πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα ηεο επηζηήκεο, δειαδή αγαζά εζηθνύ θαη 

πεξηνπζηαθνύ ραξαθηήξα πνπ πξνζηαηεύνληαη σο δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο 

(Ν. 1733/1987) θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (Ν. 2121/1993). Η βηνκεραληθή 

εθαξκνγή θαη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ δηθαησκάησλ απηώλ δέρεηαη 

ηνπο πεξηνξηζκνύο ηπρόλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ή ex lege πεξηνξηζκνύο   

ελώ απαηηεί εηδηθή άδεηα εθκεηάιιεπζεο. Η δπλαηόηεηα θαηνρύξσζεο, 

επηπιένλ, δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο ζε πνιιά θξάηε (ή θαη επξσπατθνύ) 

νξηνζεηεί θαη ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, σο πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

δηθαησκάησλ απηώλ πέξα από ηα εζληθά γεσγξαθηθά όξηα. 

5. Η δηάζπαζε ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο κεηαμύ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Εμάιινπ, παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηε ζύκπξαμε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο 

ειιεληθνύο εξεπλεηηθνύο θνξείο (παλεπηζηήκηα θαη επηκέξνπο θέληξα έξεπλαο) είλαη: 

1. Η ξεηή πξόβιεςε ηνπ λόκνπ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ κε 

ηδηώηεο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο σο κέζν ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο. Έηζη 

ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23§1 ζη. δ’ ηνπ Ν. 1514/1985 «Πόξνπο 

ησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνύησλ απνηεινύλ […] έζνδα από ηελ 

εθηέιεζε εξεπλεηηθώλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ (δεκόζησλ ππεξεζηώλ ή 

νξγαληζκώλ, λ.π.η.δ, ηδησηώλ θιπ.), ηελ εκπνξία ηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, ηελ 

παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ηπρόλ ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο 



ηνπ άξζξ. 3 παξ. 5 ηνπ παξόληνο λόκνπ». Όκνηα ξύζκηζε πεξηιακβάλεη θαη ην 

άξζξν 50 ηνπ Ν. 3685/2008. 

2. Η ξύζκηζε ησλ εξεπλεηηθώλ ηλζηηηνύησλ σο Ν.Π.Ι.Δ. ώζηε λα 

πξνζαξκόδνληαη επρεξέζηεξα ζηηο απαηηήζεηο ζπκβάζεσλ κε ηδηώηεο. Έηζη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 §1
α
 ηνπ Ν. 3685/2008 «Τα Εξεπλεηηθά 

Παλεπηζηεκηαθά Ιλζηηηνύηα (Ε.Π.Ι.) είλαη λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

(Ν.Π.Ι.Δ.), ηα νπνία ηεινύλ ππό ηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ έξεπλα ζε κηα θαζνξηζκέλε 

πεξηνρή ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηερλνινγίαο. Τα Ε.Π.Ι. ιεηηνπξγνύλ ζην πιαίζην 

ελόο ή πεξηζζόηεξσλ Τκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαη κπνξνύλ 

λα ζπλεξγάδνληαη θαη κε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη κε 

επηζηεκνληθέο ελώζεηο θαη ζπιιόγνπο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Τα Ε.Π.Ι. 

δελ αλήθνπλ ζην δεκόζην ηνκέα, όπσο έρεη νξηνζεηεζεί από ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο.» Οκνίσο, θαη’ άξζξν 50 §7 ηνπ Ν. 3685/2008 «Τα εξεπλεηηθά 

θέληξα θαη απηνηειή εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα πνπ είλαη Ν.Π.Ι.Δ» 

3. Η εηζαγσγή ζηα ΑΕΙ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 4009/2011 ηνπ γξαθείνπ 

θαηλνηνκίαο θαη δηαζύλδεζεο κε ζθνπό «λα πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ εξεπλεηώλ θαη κειώλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο κε 

παξαγσγηθνύο θνξείο γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο πνπ παξάγεηαη 

ζην Α.Ε.Ι.» 

4. Η ιεηηνπξγία ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ   

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη παξνρήο ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ ζε ΑΕΙ 

θαη ΤΕΙ κε ιεηηνπξγηθή θαη δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία από ηε δηνίθεζε ησλ 

ηδξπκάησλ (ΚΑ/679/22-8-1996) 

5. Οη θαηεπζύλζεηο ηνπ ελσζηαθνύ λνκνζέηε θαη νη πξσηνβνπιίεο ηεο 

Επξσπατθήο Επηηξνπήο πνπ πξνσζνύλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρώξσλ ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο βηνκεραλίαο κε ηελ πξαθηηθή ηεο δεκηνπξγίαο 

θνηλνπξαμηώλ (consortium), ελώζεσλ δειαδή πξνζώπσλ παξνδηθνύ ζθνπνύ, 

ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθόηεηα θαηά ην ειιεληθό δίθαην. 

Αλαδεηθλύεηαη, ινηπόλ, κία ζαθήο θαηεύζπλζε ελίζρπζεο ησλ ζπκπξάμεσλ 

εξεπλεηηθώλ θνξέσλ θαη βηνκεραλίαο. Άιισζηε, ην ελνρηθό δίθαην θαη ε ειεπζεξία 

ησλ ζπκβάζεσλ παξέρνπλ ηελ επρέξεηα επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ θάζε θνξά 

ζπκβαηηθνύ ηύπνπ (ζύκβαζε έξγνπ, ζύκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ, 

ζύκβαζε εληνιή, κηθηνί ηύπνη ζπκβάζεσλ), ελώ ηα δεηήκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο επηιύνληαη κε ηε δηεπξπκέλε ηππνπνίεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ απηώλ ζηε ζύγρξνλε ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή. 

 


