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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (IASP) 
  

 «Σεχνολογικό Πάρκο είναι ζνασ οργανιςμόσ που 
διοικείται από ειδικοφσ με κφριο ςτόχο να 
δθμιουργιςει πλοφτο ςτθν περιοχι 
λειτουργίασ του προωκϊντασ και 
καλλιεργϊντασ τθν καινοτομία και τθν 
ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων και των 
οργανιςμϊν παραγωγισ γνϊςθσ που 
ςυνδζονται με αυτό.” 

www.iasp.ws 
Ονόματα: Science & Σechnology Parks, Science Parks, 

Technology Parks, Technopoles, … 
 



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΩΝ ΕΣΕΠ 

 

 

Ευρϊπθ 
Ιαπωνία 

Αςία 
Ειρθνικόσ 

Τπόλοιποσ 
κόςμοσ 

50s     60s      70s     80s      90s     ’00      10  

Αρικμόσ ΕΣΕΠ ςτον κόςμο: >1000 

ΘΠΑ 

“Κιποσ Σεχνολογίασ” 
αυτόνομα 

Δικτυωμζνα,  
εμπορευματοποίθςθ γνϊςθσ 

Τποκινθτζσ Περιφερειακισ 
Ανάπτυξθσ 

Εμφανίςτθκαν αυκόρμθτα ςτισ ΘΠΑ τισ δεκαετίεσ 60 & 60. παίηουν ζνα 
ςυνεχϊσ αυξανόμενο κεντρικό ρόλο ςτθν οικονομικι και κοινωνικι 
ανάπτυξθ, τθ δθμιουργία δικτφων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, 
ςυνειςφζροντασ ςτθ δθμιουργία διεκνοφσ ανταγωνιςτικοφ 
πλεονεκτιματοσ.   

1θ Γενιά 
“Science Push” 

2θ Γενιά 
“Market Pull” 

3θ Γενιά 
“Interactive” local flows 



ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΕΣΠ 

Παίηουν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομικι 
ανάπτυξθ ενόσ τόπου 

 
 Ζμφαςθ ςτουσ παρακάτω τομείσ: 
  Μεταφορά Σεχνολογίασ 

  Θερμοκοιτίδα νζων τεχνολογικϊν επιχειριςεων 

  Τποςτιριξθ ανάπτυξθσ επιχειριςεων  και 
καλλιζργεια κουλτοφρασ 

  Δθμιουργία κατάλλθλου περιβάλλοντοσ για διεκνι 
επιχειρθματικότθτα   

  Δθμιουργία επίςθμθσ δικτφωςθσ με κζντρα 
παραγωγισ γνϊςθσ 

  Τποςτιριξθ περιφερειακισ ανάπτυξθσ 

 



ΣΟ ΙΟΡΡΟΠΘΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΩΝ ΕΣΠ 

Επιχειριςεισ Ζρευνα 

     A.  Δραςτθριότθτεσ 
Πλθροφόρθςθ:        Θμερίδεσ/Εκκζςεισ/Προγράμματα  

Μεταφ. Σεχνολογίασ:   Κατάρτιςθ/Διαμεςολάβθςθ/Licensing (in-out)   
   IPR/Πρωτότυπα 

Χρθματοδότθςθ:   Κεφάλαια ςποράσ/ Venture Capital / Επιχ. Άγγελλοι
            

B.  Ανκρϊπινο δυναμικό 
Τψθλισ ποιότθτασ τεχνικζσ & επιχειρθματικζσ δεξιότθτεσ 

Μικρι Ομάδα Διοίκθςθσ 



SOFIA ANTIPOLIS, Γαλλία 
 

ΙΣΟΡΙΚΟ 
 Ξεκίνθςε ςαν «ουτοπία» τθ δεκαετία του 60 
 20/8/60 : Pierre Laffitte : «Quartier Latin aux 

Champes», Le Monde 
 Αποκζντρωςθ επειδι το Παρίςι δεν 

προςφερόταν για “cross fertilisation”.  
 1962 : IBM, Texas Instruments, εγκατάςταςθ 

ςτθν περιοχι 
 1964 : 120000 ςτρ. από Νομαρχία 
 1969 : DATAR χζδιο Εκβιομθχάνιςθσ τθσ 

περιοχισ 
         Laffitte : Πόλθ των 20000 ερευνθτϊν 
     (Silicon Valley τθσ Ευρϊπθσ) 
 «Cité internationale de la Sagesse, des 

Sciences et des Techniques» 
 1974 : χζδιο ανάπτυξθσ, 230000 ςτρζμ. για 

Σεχνολογικό Πάρκο 
 

www.sophia-antipolis.org  
 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΟΠΟΛΘ 

http://www.sophia-antipolis.org/
http://www.sophia-antipolis.org/
http://www.sophia-antipolis.org/


 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΟΠΟΛΗ 
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CAMBRIDGE SCIENCE PARK 
 

 
   

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΟΠΟΛΘ 

Επενδφςεισ >140Μ GBP 
Σθν περίοδο 2000-2006  
από VCs 
(8 % τθσ Ευρϊπθσ) 
 
320 GBP/άτομο, 2 κζςθ  
παγκόςμια μετά τθ  
Silicon Valley (750) 
(2006) 



 
CAMBRIDGE SCIENCE PARK 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΟΠΟΛΘ 
 

1209  σήμερα 

• 800 χρόνια ακαδθμαϊκισ  
  Αριςτείασ 
• 81 Νόμπελ από το 1904 
  (Newton, Darwin, Rutherford,   
Bragg, Whittle, Watson, Crick….) 
•  Τψθλοφ επιπζδου 
επιχειρθματικό πνεφμα και 
μθχανιςμοί μεταφοράσ 
τεχνολογίασ 
•  Καινοτομικότθτα 
•  Μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ 
•  υνεργαςία φορζων 
 

                          
1686 



ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 Ιδζα για δθμιουργία: 80’ 
 Χρθματοδότθςθ: Αρχζσ 90’ (ΕΕ, Εκνικοί και περιφερειακοί 

πόροι) and 00’ 
 

 5 ΕΣΕΠ αρχικά (Πάτρα, Θράκλειο, Ακινα (2) & Θες/νίκθ) 
• Τποκίνθςθ από Ερευνθτικά Κζντρα (ΙΣΕ, ΔΘΜΟΚΡΙΣΟ) 

• Περιοριςμζνθ εμπλοκι περιφερειακϊν αρχϊν 

• Χρθματοδότθςθ  κυρίωσ για κτίρια και υποδομζσ   

 

 2θ γενιά αρχζσ 2000 
• Χρθματοδότθςθ από  ΕΕ + 50 % ιδιωτικοί πόροι 

• ΕΣΕΠ & Θερμοκοιτίδεσ 

• 2 Νζα ΕΣΕΠ 8 κερμοκοιτίδεσ (4  ςιμερα ςε λειτουργία) 

• φνδεςθ με άλλα προγράμματα (spin-offs, Γραφεία Διαμεςολάβθςθσ 
κλπ) 

 

 



Ιςτορικό  
Ιδζα δθμιουργίασ ΕΣΕΠ ςτθν Κριτθ από το ΙΣΕ: τζλθ 80 
Καταςκευι κτιρίων: Δεκαετία 90 
Εταιρεία Διαχείριςθσ: Κδρυςθ Δεκ. 1993, 22 μζτοχοι, κφριοι: ΙΣΕ & 

Σράπεηα Πειραιϊσ   
 
τόχοι: 

 Προϊκθςθ και αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων 
από το ΙΣΕ και άλλουσ ακαδθμαϊκοφσ και ερευνθτικοφσ 
φορείσ τθσ Κριτθσ, ςυνειςφζροντασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
περιφζρειασ για τθ δθμιουργία  ενόσ τρίτου πόλου, 
πζραν του πρωτογενοφσ τομζα και του τουριςμοφ.  

  Τποςτιριξθ καινοτόμων επιχειριςεων για εγκατάςταςθ 
ςτο Πάρκο ϊςτε να αποτελζςουν φορείσ μεταφοράσ 
τεχνολογίασ.   

 Δθμιουργία ενόσ Κζντρου Μάκθςθσ, ιδιαίτερα για 
ςτελζχθ επιχειριςεων 

 υνειςφορά ςτθν τοπικι και περιφερειακι ανάπτυξθ 
μζςα από ςυνεργαςίεσ με τοπικοφσ και περιφερειακοφσ 
φορείσ. 

  

Θερμοκοιτίδα: 2000 τμ 
 

Τποςτιριξθ δθμιουργίασ spin-
offs και νζων επιχειριςεων από 
ερευνθτζσ και αποφοίτουσ  
ιμερα: 20 επιχειριςεισ. 
Προγράμματα υποςτιριξθσ 
επιχειρθματικότθτασ ιδιαίτερα 
για φοιτθτζσ και νζουσ 
επιχειρθματίεσ. 
Πάνω από 45 εταιρείεσ 
υποςτθρίχτθκαν τα τελευταία 
15 χρόνια 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΘΣΘ (ΕΣΕΠ-Κ) 



 Δραςτθριότθτεσ: 

 υμμετοχι ςε προγράμματα Ε+ΣΑ (περιςςότερα από 30 τα τελευταία 15 χρόνια) 

 υνεργαςία με ερευνθτικοφσ και τεχνολογικοφσ φορείσ απ’ όλο τον κόςμο 

 υνεργαςία με τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ 

 Οργάνωςθ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων 

 Προϊκθςθ ακαδθμαϊκισ επιχειρθματικότθτασ 

 υμμετοχι ςε προγράμματα καινοτομίασ ςε ςθμαντικοφσ τομείσ όπωσ Σουριςμόσ, 
Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, Επιχειρθματικότθτα, Διαχείριςθ Διανοθτικισ 
Ιδιοκτθςίασ 

 Εκνικό θμείο Επαφισ για το 7ο πρόγραμμα πλαίςιο για τθν ζρευνα, Πρόγραμμα 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 Μζλοσ του Πανευρωπαϊκοφ δικτφου υποςτιριξθσ κινθτικότθτασ ερευνθτϊν 
EURAXESS 

 Μζλοσ τθσ Παγκόςμιασ Ζνωςθσ Επιςτθμονικϊν Πάρκων (IASP) 

 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΘΣΘ (ΕΣΕΠ-Κ) 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

  
 
 

 

1. υνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα για δθμιουργία νζων επιχειριςεων 
 
2. υνεργαςία με εταιρείεσ VC για χρθματοδότθςθ spin-offs 
 
3. «Παραγωγικά Εργαςτιρια» ΙΣΕ για παραγωγι προϊόντων και παροχι 
υπθρεςιϊν  
 
4. Εγκατάςταςθ νζων επιχειριςεων ι υποκαταςτθμάτων μεγάλων 
 
5. υμφωνίεσ εκχϊρθςθσ δικαιωμάτων (Licensing agreements) 
 
6. Τποςτιριξθ φοιτθτϊν για δθμιουργία νζων επιχειριςεων  
 

Εξαιτίασ περιοριςμζνθσ ηιτθςθσ: Ανάπτυξθ επιχειριςεων όπου υπάρχει 
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα (niche approach) 

 
 



ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΙΣΕ 

  

Γραφείο 
Διαμεςολάβθςθσ Βαςικι & Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα 

Χρθματοδότθςθ από ΕΕ, διεκνείσ 
οργανιςμοφσ, ιδιωτικοφσ & εκνικοφσ 

πόρουσ, πωλιςεισ 

ΙΣΕ 
Ζδρα 

Θράκλειο 

Spin-offs 

Licensing 

Παηένηες 

Σσνεργαζία 

με 

βιομητανία 

Μεταφορά Σεχνολογίασ 

Ινςτιτοφτα ςε  
4 πόλεισ 

Πάνω από 250 ζργα Ε+ΣΑ 
υνεργαςία με >300  εταιρείεσ 
Περιςςότερεσ από 80 πατζντεσ 
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Πώληζη 



ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟ ΕΣΕΠ-Κ 

  
 
 

 

1. Ομολογία αναγκϊν και παρεχόμενων υπθρεςιϊν   
 
2. Σεχνολογία, Διανοθτικι Ιδιοκτθςία, φπαρξθ πατεντϊν κλπ 
 
3.  Επιχειρθματικό χζδιο που καλφπτει πλθροφορίεσ για 
προϊόντα, αγορά, ανταγωνιςμό, πρόβλεψθ χρθματοροϊν, ομάδα 
διοίκθςθσ κλπ   
 
4.  Ζνταςθ ςυνεργαςίασ με ΙΣΕ, Πανεπιςτιμιο κλπ 
 
5. Επιχειρθματικι και ερευνθτικι εμπειρία τθσ Ομάδασ 

Διοίκθςθσ 
 
6.  Προςωπικι Δζςμευςθ τθσ Ομάδασ Διοίκθςθσ 

 



ΚΙΝΗΣΡΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΕΣΕΠ-Κ 
 

 ΧΑΜΘΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ:  ~ 10 Ευρϊ/τ.μ.- μινα για νζα εταιρεία 
 (Μετά 5 ζτθ αφξθςθ ςε 17 €) 
 
 ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΑ :  Κακαριότθτα, φφλαξθ, θλεκτρικό, δίκτυο, 

ςυντιρθςθ κτιρίων, χϊροσ ςτάκμευςθσ  προςφζρονται 
δωρεάν 
 

 ΤΠΘΡΕΙΕ INTERNET: Δωρεάν e-mail και web hosting, 
wireless 
 

 ΑΙΘΟΤΕ ΤΝΑΝΣΘΕΩΝ : Δωρεάν  
 

 ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ: Δωρεάν χριςθ fax 
φωτοτυπικοφ, ςυλλογι αλλθλογραφίασ, switchboard κλπ 
 

 ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΘΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ 
 
 ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ & ΣΡΑΠΕΗΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ                

 



  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΘΡΕΙΕ 
1. Πλθροφόρθςθ  
 Ενθμζρωςθ επιχειριςεων για αποτελζςματα ζρευνασ, τεχνολογικζσ εξελίξεισ, 

ποιότθτα, περιβάλλον, ενζργεια, χρθματοδότθςθ για μεταφορά τεχνολογίασ  
 Θμερίδεσ, web site, θλεκτρονικι ενθμζρωςθ 
2. φνδεςθ ζρευνασ-παραγωγισ: 
 Καταγραφι τεχνολογικισ ηιτθςθσ επιχειριςεων, αναηιτθςθ εταίρων, 

διανοθτικι ιδιοκτθςία 
3. Αναλυτικζσ υπθρεςίεσ: 
 Πιςτοποίθςθ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ (ISO, HACCP) 
4. Προγράμματα Ε+ΣΑ 
 Προετοιμαςία προτάςεων, διαχείριςθ ζργων 
 Εκνικό θμείο Επαφισ (NCP), 7FP, People Programme 
Παροχι ςυμβουλϊν :   
 Σεχνοδιάγνωςθ, τεχνομεςιτεία, νομικζσ ςυμβουλζσ (ΟΒΙ) 
6. Οικονομικζσ και επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ 
 Χρθματοδότθςθ επενδφςεων, μελζτεσ αξιολόγθςθσ επενδφςεων, επιχειρθματικό 

ςχζδιο 
7. Τποδομζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ: 
 Ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, κατάρτιςθ ςτελεχϊν επιχειριςεων 
8. Δραςτθριότθτεσ προϊκθςθσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραγόμενων 

προϊόντων :  
 Ανάλυςθ αγοράσ, χζδιο μάρκετινγκ 
 υςχζτιςθ με ανάγκεσ ΜΜΕ 
 Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ προϊκθςθσ προϊόντων, υπθρεςιϊν, διαφθμιςτικό 

υλικό  
 



ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΣΟΤ ΕΣΕΠ-Κ ΓΙΑ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΘ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ 

 UNISTEP : Χρθματοδότθςθ από το Πρόγραμμα Καινοτόμων Δράςεων 
Περιφζρειασ Κριτθσ (2004-2005) 

 Κατάρτιςθ 80 φοιτθτϊν,  20 Business ideas, 2 δθμιουργία 3 νζων 
εταιρειϊν 

 UNISTEP +: Χρθματοδότθςθ από το Πρόγραμμα «Πόλοσ Καινοτομίασ 
Κριτθσ»  (2007-2008) 

 Κατάρτιςθ 80  φοιτθτϊν, 17 Business ideas, 1 εταιρεία ξεκίνθςε 
 PREMIO Project: Κατάρτιςθ 20 φοιτθτϊν και υποςτιριξθ προετοιμαςίασ 

επιχειρθματικισ ιδζασ και επιχειρθματικοφ ςχεδίου (2008-2009), 
Διεκνισ ςυνεργαςία (Πορτογαλία, Ελλάδα, Εςκονία, Ρουμανία) 
(ςυνεργαςία με το Πολυτεχνείο Κριτθσ) 

 ENTER Project: Κατάρτιςθ 20 νζων επιχειρθματιϊν ςτον επιχειρθματικό 
ςχεδιαςμό (2008-2009) (Πορτογαλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ρουμανία) 
(ςυνεργαςία με το Επιμελθτιριο Θρακλείου) 
 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS YOUNG ENTREPRENEURS  
www.erasmus-entrepreneurs.eu  

 Πρωτοβουλία τθσ EC/DG Enterprise, ξεκίνθςε το 
Φεβ. 2009  

 υμμετοχι των 27 χωρϊν μελϊν 
 Τποςτθρίηει νζουσ επιχειρθματίεσ (NE) να 

επιςκεφκοφν ζνα επιχειρθματία υποδοχισ ςε άλλθ 
χϊρα (HE) από 1 μζχρι 6 μινεσ 

 Χρθματοδότθςθ μζχρι 1100 €/μινα ανάλογα με τθ 
χϊρα και τα ζξοδα ταξιδιοφ 

 Τποβολι αίτθςθσ on-line 
 

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


ΕΣΑΙΡΕΙΕ SPIN-OFF ITE 
 FORTHNET (Ελλάδα), Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίεσ ίδρυςη 1995, ςήμερα το ΙΤΕ κατζχει 

περίπου ~6 %, (www.forthnet.gr)  

 ART INNOVATION BV (Ολλανδία), Συςκευζσ για ςυντήρηςη ζργων τζχνησ, ίδρυςη 1997, ςυμμετοχή 
του ΙΤΕ 13,82% 

 MINOS BIOSYSTEMS Ltd (UK) Αξιοποίηςη πατεντών ςτον τομζα τησ βιοτεχνολογίασ, ίδρυςη 2000 
ςυμμετοχή ΙΤΕ 30 % 

 IMPERMEABLE AS (Νορβηγία), Εφαρμογζσ ςε τεχνολογίεσ γεωτρήςεων, ίδρυςη 2000, ςυμμετοχή 
ΙΤΕ 10% 

 FORTH PHOTONICS Ltd (UK), Ανάπτυξη ςυςκευών για διάγνωςη καρκίνου τραχήλου τησ μήτρασ, 
ίδρυςη 2002, ςυμμετοχή ΙΤΕ αρχικά 24 %. Σήμερα DYSIS LTD αγοράςτηκε από τη Scottish 
Enterprise  

 COMPITENT SA (Ελλάδα), Ανάπτυξη ςυςκευών για επεξεργαςία υλικών, ίδρυςη 2002, ςυμμετοχή 
ΙΤΕ15%  

 NANOTHINX SA (Ελλάδα, Παραγωγή carbon nanotubes, ίδρυςη 2005, ςυμμετοχή ΙΤΕ 15%  

 ADVENT SA (Ελλάδα), Νζα υλικά και ςυςτήματα για ΑΠΕ (fuel cells and photovoltaic systems), 
ίδρυςη 2005, ςυμμετοχή ΙΤΕ 10% 

 NANOCHRONOUS LOGIC (Ελλάδα & USA), Ίδρυςη  2006 ςτισ ΗΠΑ, τμήμα Ε+Α ςτο Ηράκλειο. 
Παραγωγή λογιςμικοφ για ολοκληρωμζνα κυκλώματα (ICs) 

 
 

http://www.forthnet.gr/


ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΦΟΙΣΘΣΩΝ & ΕΡΕΤΝΘΣΩΝ 

Παραδείγματα ςτο ΕΣΕΠ-Κ 

   INFOCHARTA Ltd, www.infocharta.gr  

   INFOTRAFFIC , www.infotraffic.gr  

   CYTECH Ltd www.cytech.gr  

   MEDOTICS AG www.medotics.com  

   NOVELTECH Ltd www.noveltech.gr  

   VIRTUAL TRIP Ltd www.v-trip.com  

       (Αποφοίτηςε τζλοσ 2007) 

http://www.infocharta.gr/
http://www.infotraffic.gr/
http://www.cytech.gr/
http://www.medotics.com/
http://www.noveltech.gr/
http://www.v-trip.com/
http://www.v-trip.com/
http://www.v-trip.com/


ΠΩ ΕΠΘΡΕΑΗΕΣΑΙ ΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΠΟ ΣΘΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΜΕΡΑ 

 
 Σεράςτια προςφορά, δυνατότθτεσ επιλογισ, 

ιςχυρόσ  ανταγωνιςμόσ  
 με χαρακτθριςτικά: 

 
 Γριγορεσ αλλαγζσ αναγκϊν, ςυνθκειϊν 
 Μικρόσ κφκλοσ ηωισ προϊόντων 
 Οι νζεσ τεχνολογίεσ ειςβάλλουν παντοφ 
 Πολλοί ανταγωνιςτζσ  
 Ενθμερωμζνοι καταναλωτζσ 
 Μθ ελεγχόμενεσ αγορζσ 



ΠΩ ΕΠΘΡΕΑΗΕΣΑΙ ΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΠΟ ΣΘΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

τθ ςθμερινι παγκόςμια οικονομία:  
 

 Θ πλθροφορία είναι θ πιο ακριβι πρϊτθ φλθ και θ 
ςωςτι χριςθ τθσ, τζχνθ 

 Ο πελάτθσ είναι το ςθμαντικότερο ςτοιχείο 
 Σο περιβάλλον είναι αςτακζσ 
 Θ τεχνολογία απαξιϊνεται γριγορα 

 
 Θ νζα οικονομία χαρακτθρίηεται από εξειδίκευςθ, 

ευελιξία, διαφοροποίθςθ, δικτφωςθ 



ΡΤΘΜΟΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

 1930 : κόςτοσ 3 min τθλεφωνικισ επικοινωνίασ  
 ΝΤ-Λονδίνο ~ $300 
 2000 : αντίςτοιχο κόςτοσ : $ 0,2 

 
 ιμερα: δυνατότθτα δωρεάν επικοινωνίασ (Skype, Viber κλπ) 

 
 30 τελευταία χρόνια : Σο κόςτοσ τθσ υπολογιςτικισ δφναμθσ 

(computer processing power) μειϊκθκε πλζον του 99,999 % 
 

 Britannica : κόςτοσ το 1992,  $1600, ςιμερα: δωρεάν  
 
  τισ προθγοφμενεσ «τεχνολογικζσ επαναςτάςεισ»: 

πολφ μικρότερθ μείωςθ κόςτουσ 



ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΕ ΤΠΘΡΕΙΕ 

 Ζλεγχοσ εξ’ αποςτάςεωσ (πχ 
γεωργία ακριβείασ) 

 Σθλε-επιτιρθςθ 
 Μετάδοςθ εικόνασ και ιχου ςε 

πραγματικό χρόνο 
 Σθλε-ιατρικι 
 Σθλε-ςυνδιάςκεψθ 
 VoIP Σθλεφωνία 
 Σθλε-εκπαίδευςθ 
 (Κοινωνικι) δικτφωςθ !!! 
 Εφαρμογζσ ςε ενζργεια, 

υπθρεςίεσ (πχ τουριςμόσ) 
 Επιχειρθματικότθτα 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

 Σο διαδίκτυο αποτελεί ςιμερα τθν πλζον 
ςθμαντικι πφλθ αναηιτθςθσ γνϊςθσ, 
καινοτομίασ και εξωςτρζφειασ. 
 

 Δεκάδεσ υπθρεςίεσ που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν από νζουσ 
επιχειρθματίεσ 
 

 Τπθρεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ ωσ 
μζςο:  

◦ προϊκθςθσ ιδεϊν 

◦ οργάνωςθσ ομάδων κάτω από ζνα 
κοινό ςτόχο / όραμα 

◦ προϊκθςθσ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν 

 

«ΕΞΤΠΝΑ» 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 
Google 
Youtube 
LinkedIn 

Facebook 
Groupon 
………… 

 
Skroutz 

Bestprice 



ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΙΟΒΕ (2009-10) 

ΕΚΘΕΗ 2009-2010 
 

Δείκηες για ηην Ελλάδα % 

ςνολική επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα ζηην Ελλάδα 

(πληθςζμόρ 18-64) 

23,6 

Ποζοζηό ενδιαθεπομένων να γίνοςν επισειπημαηίερ 

(ζηα επόμενα 3 σπόνια) 

17,0 

Επισειπημαηικόηηηα ανάγκηρ 26 

Επισειπημαηικόηηηα ανάγκηρ – εςκαιπίαρ 27 

Επισειπημαηικόηηηα εςκαιπίαρ 47 

Επιθςμία για ανεξαπηηζία 20 

Επιθςμία αύξηζη ειζοδήμαηορ 27 



Θ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΣΕΡΘΘ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 



10 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

◦ Υπημαηοοικονομική ηήπιξη ηηρ Επισειπημαηικόηηηαρ 

◦ Κςβεπνηηικέρ Πολιηικέρ με ζηόσεςζη και ζςνέσεια 

◦ Εθνικά και Εςπωπαϊκά Ππογπάμμαηα ζηήπιξηρ 

◦ Εκπαίδεςζη & Καηάπηιζη (Δια βίος μάθηζη) 

◦ Έπεςνα & Ανάπηςξη (ηήπιξη από ηα ακαδημαϊκά – 

επεςνηηικά ιδπύμαηα) 

◦ Εμποπική και Επαγγελμαηική Τποδομή 

◦ Ανηαγωνιζηικόηηηα Εγσώπιαρ Αγοπάρ- Διεςκόλςνζη Ειζόδος 

◦ Ππόζβαζη ζε Τλικέρ Τποδομέρ 

◦ Λειηοςπγία ενδιάμεζων θοπέων ςποζηήπιξηρ 

◦  Κοςληούπα και Νοοηποπία 



ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ 
ΕΝΣΑΘ ΓΝΩΘ  

  
 

 Πλθροφόρθςθ - Κατάρτιςθ– καλλιζργεια 
επιχειρθματικισ κουλτοφρασ 
 Φάςθ προπαραςκευισ (ιδζεσ, ανκρϊπινοι πόροι, 

Προςταςία Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ, κλπ) 
  κοπόσ – Επιχειρθματικόσ χεδιαςμόσ 
 Τποδομζσ επιχειρθματικισ Τποςτιριξθσ 

(Θερμοκοιτίδεσ, Σεχνολογικά Πάρκα, Κζντρα 
Καινοτομίασ) 
  Σεχνολογικι Τποςτιριξθ (Πανεπιςτιμια, 

Ερευνθτικά Εργαςτιρια κλπ) 
  χιματα Κακοδιγθςθσ (Mentoring) 
  Θεςμικό πλαίςιο 
  Διακεςιμότθτα χρθματοδότθςθσ (seed capital, 

business angels, VC etc) 
 



 
10 ΚΡΙΙΜΑ ΘΜΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ ΣΕΧΝΟΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΕ 

 
 1. Θ τεχνολογία πρζπει να είναι “market driven”   
 2. Δεν πρζπει να υποτιμάται ο χρόνοσ και οι πόροι 

που απαιτοφνται 
 3. Απαραίτθτθ θ αξιοποίθςθ τθσ ευκαιρίασ όςο το 

δυνατόν γρθγορότερα (“window of opportunity”) 
 4. Κατάλλθλο επιχειρθματικό ςχζδιο και 

εκπαιδευμζνοι μάνατηερ 
 5. Ζμπειροι επενδυτζσ  
 6. Ζμπειρο διοικθτικό ςυμβοφλιο 
 7. Εκτίμθςθ όλων των δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ 
 8. Οι εφευρζτεσ δεν είναι κατ’ ανάγκθ κατάλλθλοι 

μάνατηερ 
 9. Αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων που 

παρζχονται από τουσ ενδιάμεςουσ φορείσ 
 10. Δικτφωςθ !!!!!!! 

 



ΧΡΘΙΜΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

 STARTUP GREECE: www.startupgreece.gov.gr  
 ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΤΝΔΕΜΩΝ ΝΕΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ: www.esyne.gr 
 ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ: www.neagenia.gr 
 ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΝΕΩΝ: www.sen.org.gr 
 ΚΕΝΣΡΟ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΜΑΝΑΣΗΕΡ: www.kemel.gr  
 ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ 2011: 15-21 

Νοεμβρίου 2011, http://unleashingideas.webjam.com/greece 
 OPENFUND: http://theopenfund.com  

 
 
 ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΘΣΘ: www.stepc.gr  

http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.esyne.gr/
http://www.neagenia.gr/
http://www.sen.org.gr/
http://www.kemel.gr/
http://unleashingideas.webjam.com/greece
http://theopenfund.com/
http://www.stepc.gr/


ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ ΕΣΕΠ-Κ. 

http://www.stepc.gr/
http://139.91.200.122/infotraffic/


 

 

ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ 

 

ΕΡΩΣΘΕΙ? 

 

Πλθροφορίεσ: saitakis@stepc.gr 

Σθλ. 2810391908   
 

mailto:saitakis@stepc.gr

