
 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

με τίτλο 

«Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες  Τεχνοβλαστούς» 
 

Άρθρο 1 
 Εταιρείες -Τεχνοβλαστοί για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Ερευνητικών 

Οργανισμών 

1. Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθμιση του θεσμού των «Εταιρειών-Τεχνοβλαστών» (spin-offs) των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ερευνητικών Κέντρων, ήτοι των κεφαλαιουχικών 

εταιρειών που ιδρύονται από ακαδημαϊκό ή ερευνητικό προσωπικό των εν λόγω ερευνητικών 

οργανισμών προς τον σκοπό της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της 

γνώσης που παράγουν στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους στον οργανισμό. Ειδικότερα, 

ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης των Εταιρειών-Τεχνοβλαστών, οι όροι 

συμμετοχής σε αυτές του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού των οργανισμών, η σχέση των εν 

λόγω Εταιρειών με τον οργανισμό και οι όροι εταιρικής συμμετοχής τρίτων ενώ εισάγονται κίνητρα 

για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών-Τεχνοβλαστών. 

2. Για την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγεται από 

μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), όπως ορίζονται στον ν. 4485/2017 (Α’ 114), 

από μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με ερευνητική δραστηριότητα των ΑΕΙ, όπως ορίζονται στον ν. 

4009/2011 (Α’ 195), καθώς και από ερευνητές κάθε βαθμίδας και από ερευνητικό προσωπικό 

Ερευνητικών Κέντρων, όπως ορίζονται στον ν. 4310/2014 (Α’ 258), είναι δυνατόν να ιδρύονται, κατά 

τους όρους του παρόντος, κεφαλαιουχικές εταιρείες με σκοπό την εν λόγω εμπορική αξιοποίηση, οι 

οποίες αποτελούν Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς (Spin Off) των εν λόγω ΑΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων.  

3. Οι Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί έχουν ως αντικείμενο την εμπορική αξιοποίηση των ως άνω 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσης και ιδρύονται, στην περίπτωση των ΑΕΙ, από τα μέλη ΔΕΠ ή 

τα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με ερευνητική δραστηριότητα που παρήγαγαν τα ερευνητικά 

αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυνητική συμμετοχή του ιδίου του ΑΕΙ ή τρίτων νομικών ή φυσικών 

προσώπων και, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων, από τους Ερευνητές ή τα μέλη 

ερευνητικού προσωπικού που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυνητική 

συμμετοχή του Ερευνητικού Κέντρου ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων. 

 

Άρθρο 2 

          Ορισμοί  

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α. «Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας»:   

αα) τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την ενωσιακή 

νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις,   



αβ) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία, στη σχετική 

ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.  

β. «Εκτελεστικό μέλος διοίκησης»:   

Ως εκτελεστικό μέλος διοίκησης ορίζεται η ιδιότητα άσκησης εξουσίας διαχείρισης και 

εκπροσώπησης σε εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία βάσει της εταιρικής νομοθεσίας και ιδίως οι 

ιδιότητες διαχειριστή, μέλους ή προέδρου διοικητικού συμβουλίου, ή διευθύνοντος συμβούλου, ή 

νομίμου εκπροσώπου εταιρείας. 

γ. «Ερευνητές»:  

γα) Τα μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στον ν. 4485/2017 (Α’ 114), συμπεριλαμβανομένων και των 

αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ, και όσοι έχουν ερευνητική δραστηριότητα από τα λοιπά μέλη του 

ακαδημαϊκού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Ε.Π.) των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως 

ορίζονται στον ν. 4009/2011 (Α’ 195). 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως «Ερευνητές» νοούνται οι συνεργαζόμενοι ή επισκέπτες 

ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό με τους οποίους 

έχει συναφθεί σύμβαση έργου, μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, εφόσον στην 

αίτηση ίδρυσης εταιρείας τεχνοβλαστού της παρ. 3 του άρθρου 3 δηλωθεί ότι συμμετείχαν στη 

δημιουργία της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ερευνητικό οργανισμό.   

γβ) Οι ερευνητές κάθε βαθμίδας και τα μέλη ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων με 

ερευνητική δραστηριότητα όπως ορίζονται στον ν. 4310/2014 (Α’ 258). 

δ. «Ερευνητικός Οργανισμός»:  

Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ορίζονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα ερευνητικά 

κέντρα (Ε.Κ.) δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα (ΕΠΙ), τα 

επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα (ΕΤΠ), οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου, 

οι τεχνολογικοί φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, τα ερευνητικά κέντρα, τα ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α 

του ν. 4310/2014.  

 ε. «Κανονισμός Ερευνητικού Οργανισμού»:  

Εσωτερικοί κανονισμοί, οργανισμοί, κανονισμοί διαχείρισης υπηρεσιών ή οργάνων των Ερευνητικών 

Οργανισμών, αποφάσεις συγκλήτου ή διοικητικού συμβουλίου και πρυτανικού συμβουλίου, που 

αποτελούν διοικητικές πράξεις, μέσω των οποίων ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας 

των Ερευνητικών Οργανισμών.  

ζ. «Σύμβαση Τεχνοβλαστού»:  

Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ερευνητικού Οργανισμού και της Εταιρείας Τεχνοβλαστού 

για τη ρύθμιση της σχέσης του Ερευνητικού Οργανισμού με την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 10. 

 

η. «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας»:  



Η ειδική δομή που λειτουργεί σε Ερευνητικό Οργανισμό, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την 

υποστήριξη του Ερευνητικού Οργανισμού και των Ερευνητών στην εμπορική αξιοποίηση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσης και στη μεταφορά τεχνολογίας επί αυτών και η οποία είτε 

προβλέπεται στον οργανισμό ή εσωτερικό κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού, είτε έχει 

συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Οργανισμού, ήτοι της Συγκλήτου για τα ΑΕΙ και 

του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Ερευνητικά Κέντρα. Η ονομασία της εν λόγω δομής δύναται να 

είναι διαφορετική από τον όρο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας», όπως «Γραφείο Μεταφοράς 

Τεχνογνωσίας» ή «Μονάδα Καινοτομίας» ή «Γραφείο Καινοτομίας». Για τους σκοπούς του παρόντος 

κάθε τέτοια δομή, ανεξαρτήτως της ονομασίας της, ορίζεται ως «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας» 

 

Άρθρο 3  

Ίδρυση Εταιρείας-Τεχνοβλαστού 

1. Για την ίδρυση Εταιρείας - Τεχνοβλαστού, αποφασίζει: α) το πρυτανικό συμβούλιο, στην 

περίπτωση των Α.Ε.Ι., (β) το διοικητικό συμβούλιο, στην περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου ή κάθε 

άλλου Ερευνητικού Οργανισμού. Το πρυτανικό συμβούλιο δύναται να εκχωρεί τη σχετική 

αρμοδιότητα στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του πανεπιστημίου. 

2. Στην περίπτωση των Α.Ε.Ι., για τη λήψη της απόφασης του πρυτανικού συμβουλίου λαμβάνεται 

υπόψη εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών ή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή της Εταιρείας 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας. Στην περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου ή άλλου 

οργανισμού, για τη λήψη της απόφασης λαμβάνεται υπόψη εισήγηση του Γραφείου Μεταφοράς 

Τεχνολογίας ή της αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι Ερευνητές υποβάλλουν στο αποφασίζον όργανο της παρ. 1 την αίτηση για 

ίδρυση Εταιρείας - Τεχνοβλαστού, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

(α) Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενους συνιδρυτές. 

(β) Σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω 

Εταιρείας - Τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των 

αποτελεσμάτων ως Ερευνητές, καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρχονται.  

(γ) Κλάδο ή κλάδους αγοράς επί της οποίας προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η Εταιρεία - 

Τεχνοβλαστός.  

4. Η εισήγηση των οργάνων της παρ. 2 προς τα αποφασίζοντα όργανα της παρ. 1 για ίδρυση 

Εταιρείας-Τεχνοβλαστού αφορά κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

(α) Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενους συνιδρυτές. 

(β) Σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω 

Εταιρείας-Τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των 

αποτελεσμάτων ως Ερευνητές, καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρχονται.  

(γ) Κλάδο ή κλάδους αγοράς επί της οποίας προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η προτεινόμενη 

Εταιρεία - Τεχνοβλαστός.  

(δ) Σχέδιο Σύμβασης Τεχνοβλαστού του άρθρου 10, το οποίο διαμορφώνεται σε συνεργασία με την 

εισηγούμενη υπηρεσία της παρ. 2 του παρόντος. 



(ε) Έκθεση βιωσιμότητας και στοιχεία επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

Ο κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να προβλέπει πρόσθετες προϋποθέσεις και 

αναλυτικότερες ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της αίτησης, για τον προτεινόμενο τρόπο 

προετοιμασίας επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς και για τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης από 

το αρμόδιο όργανο. 

5. Οι Εταιρείες - Τεχνοβλαστοί ιδρύονται μετά από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 1. 

Με την εν λόγω απόφαση: 

(α) εγκρίνεται η ίδρυση της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού, 

(β) εγκρίνεται η συμμετοχή στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό Ερευνητών στην παραγωγή των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η ενδεχόμενη συμμετοχή τους στη διοίκηση της Εταιρείας - 

Τεχνοβλαστού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7,  

(γ) αποφασίζεται η εταιρική συμμετοχή του Ερευνητικού Οργανισμού στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό 

και οι ειδικότεροι όροι της εταιρικής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 11,  

(δ) εγκρίνεται το Σχέδιο Σύμβασης Τεχνοβλαστού, που έχει υποβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 10. 

Ο Κανονισμός Ερευνητικού Οργανισμού είναι δυνατόν να ορίζει περισσότερες λεπτομέρειες για τη 

διαδικασία λήψης απόφασης. 

6. Τα αρμόδια όργανα της παρ. 1 δύνανται να αρνηθούν να εγκρίνουν την ίδρυση Εταιρείας - 

Τεχνοβλαστού με αιτιολογημένη απόφαση, σε περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται για τη διαφύλαξη 

των συμφερόντων των οργανισμών. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η απόρριψη έγκρισης στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας συνιστά προσβολή 

δικαιωμάτων τρίτων, ή εάν ο αιτών την άδεια ίδρυσης Ερευνητής αθέτησε κατά το παρελθόν 

συμβατικές υποχρεώσεις εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που είχε αναλάβει 

έναντι του Ερευνητικού Οργανισμού, ή όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας δημοσίου συμφέροντος. 

7. Η απόφαση περί ίδρυσης ή μη Εταιρείας-Τεχνοβλαστού επί της αίτησης των Ερευνητών της παρ. 

3, εκδίδεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης, άλλως θεωρείται 

ότι η αίτηση έχει εγκριθεί.  

8. Εάν επί των προς ερευνητική αξιοποίηση αποτελεσμάτων εκκρεμεί η υποβολή αίτησης για 

κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ο Ερευνητικός Οργανισμός προβαίνει, πριν την 

έκδοση της απόφασης περί ίδρυσης της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, στην κατάθεση των απαιτούμενων 

αιτήσεων κατοχύρωσης ήτοι, σε περίπτωση εφεύρεσης, της αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε 

περίπτωση υποδείγματος χρησιμότητας, της αίτησης για το πιστοποιητικό υποδείγματος 

χρησιμότητας και σε περίπτωση βιομηχανικού σχεδίου, της αίτησης για κατοχύρωση βιομηχανικού 

σχεδίου. 

 

Άρθρο 4 

Προθεσμία ίδρυσης Εταιρείας 

 Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης που εγκρίνει την ίδρυση της Εταιρείας -Τεχνοβλαστού, οι 

ιδρυτές - εταίροι προβαίνουν στην ίδρυση της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού εντός έξι (6) μηνών από την 

έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 3 και υπογράφεται, βάσει του εγκεκριμένου 



σχεδίου της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 3, η Σύμβαση Τεχνοβλαστού κατά τους όρους του άρθρου 

10. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας των έξι (6) μηνών, οι 

ενδιαφερόμενοι Ερευνητές υποβάλλουν εκ νέου την αίτηση της παρ. 3 του άρθρου 3 και 

ακολουθείται εκ νέου η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία. 

 

Άρθρο 5 

Κοινή Εταιρεία-Τεχνοβλαστός περισσότερων Ερευνητικών Οργανισμών 

 1. Σε περίπτωση που οι Ερευνητές προέρχονται από διαφορετικούς Ερευνητικούς Οργανισμούς, η 

αίτηση ίδρυσης Εταιρείας - Τεχνοβλαστού υποβάλλεται από τον κάθε Ερευνητή στον Οργανισμό στον 

οποίο ανήκει, στο αρμόδιο όργανο της παρ. 1 του άρθρου 3. Ο κάθε Ερευνητικός Οργανισμός 

ακολουθεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 διαδικασία. Ως προς τη Σύμβαση Τεχνοβλαστού του 

άρθρου 10 ισχύουν τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο.  

2. Ο Κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να ορίζει ότι μπορεί να εκχωρείται η 

αρμοδιότητα διαχείρισης Εταιρειών - Τεχνοβλαστών στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας του Ερευνητικού Οργανισμού. Στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να 

προβλέπεται ως υποχρεωτική η γνωμοδότηση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, για την 

ίδρυση της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού, εφόσον λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας στον 

Οργανισμό. 

3. Σε περίπτωση Εταιρείας-Τεχνοβλαστού που ιδρύεται από Ερευνητές περισσότερων Ερευνητικών 

Οργανισμών σύμφωνα με την παρ. 1 συντάσσεται κοινό σχέδιο Σύμβασης Τεχνοβλαστού του άρθρου 

10. Σε αυτό καθορίζεται το ποσοστό ιδιοκτησίας εκάστου Οργανισμού επί των Δικαιωμάτων 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που εκχωρούνται στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό. Η εν λόγω σύμβαση 

Τεχνοβλαστού συνάπτεται ως ενιαία σύμβαση για όλους τους Ερευνητικούς Οργανισμούς και έχει 

συμβαλλόμενα μέρη αφενός την Εταιρεία – Τεχνοβλαστό ή τους ιδρυτές-εταίρους αυτής κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 10 και αφετέρου από κοινού τους Ερευνητικούς Οργανισμούς 

από τους οποίους προέρχονται οι Ερευνητές – εταίροι.  

 

Άρθρο 6 

Έδρα Εταιρείας-Τεχνοβλαστού 

Οι Εταιρείες - Τεχνοβλαστοί δύνανται να έχουν την έδρα τους είτε (α) στην Ελλάδα, είτε (β) σε άλλο 

κράτος, εφόσον ιδρύουν στην Ελλάδα υποκατάστημα ή γραφείο ή άλλη εγκατάσταση που 

αναγνωρίζεται από τη φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα. Επίσης, δύνανται να ιδρύονται έχοντας 

την έδρα τους στην Ελλάδα και να μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μεταγενέστερα. 

 

Άρθρο 7 

Συμμετοχή Ερευνητών σε Εταιρεία - Τεχνοβλαστό 

1. Οι Ερευνητές που συμμετείχαν στην παραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή της γνώσης 

που αποτελεί αντικείμενο αξιοποίησης της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού δύνανται: (α) να ιδρύουν ως 



ιδρυτές - εταίροι την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό για την αξιοποίησή τους, ή (β) να εισέρχονται ως εταίροι 

στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό μετά την ίδρυσή της, εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή τους σύμφωνα με 

την παρ. 5 του άρθρου 3 στο πλαίσιο της απόφασης έγκρισης Εταιρείας-Τεχνοβλαστού ή (γ) να 

γίνονται Εκτελεστικά Μέλη Διοίκησης στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό. Δύνανται να αποκτούν εταιρική 

συμμετοχή επί υφισταμένων Εταιρειών Τεχνοβλαστών και οι Ερευνητές οι οποίοι παρήγαγαν ή 

συμμετείχαν στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων που παραχωρούνται προς εκμετάλλευση 

στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό μετά την ίδρυσή της, μέσω σχετικής τροποποίησης της Σύμβασης 

Τεχνοβλαστού του άρθρου 10, εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή τους με απόφαση του οργάνου της παρ. 

1 του άρθρου 3, η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 για την 

απόφαση έγκρισης Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, ήτοι κατόπιν αίτησης του Ερευνητή και με εισήγηση του 

οργάνου της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου. 

2. Στην απόφαση έγκρισης συμμετοχής σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 

αναγνωρίζεται ότι ο Ερευνητής δύναται να αφιερώνει μέρος του χρόνου άσκησης των καθηκόντων 

του στην υποστήριξη του έργου Εταιρείας – Τεχνοβλαστού, χωρίς να απαιτείται να λαμβάνει άδεια 

από την άσκηση των καθηκόντων του. Η σχετική απόφαση δύναται να προβλέπει όρους υπό τους 

οποίους το μέλος δύναται να ασκεί ερευνητική ή συμβουλευτική δραστηριότητα στην Εταιρεία - 

Τεχνοβλαστό.  

3. Η συμμετοχή του ερευνητή σε Εταιρεία - Τεχνοβλαστό με την ιδιότητα του εταίρου, του μέλους 

διοίκησης, ή του επιστημονικώς υπεύθυνου συνυπολογίζεται στην υπηρεσιακή του εξέλιξη.  

4. Οι Ερευνητές που συμμετέχουν στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό δύνανται να αναλαμβάνουν θέση 

Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης στην Εταιρεία, εφόσον προβλεφθεί ειδικά στην απόφαση έγκρισης 

της συμμετοχής τους. Στην απόφαση προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα ανάληψης θέσης ως 

Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη κάθε φορά, με 

δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αίτησης της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού προς το αρμόδιο όργανο του 

Ερευνητικού Οργανισμού, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3. 

5. Στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να ορίζεται ότι με αίτημα του Ερευνητή 

μπορεί να χορηγείται ειδική άδεια από την άσκηση των καθηκόντων του, άνευ αποδοχών ή άδεια 

για μερική απασχόληση με αντίστοιχες μειωμένες αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή ο Κανονισμός 

ρυθμίζει τους όρους της μερικής απασχόλησης και της ειδικής άδειας, η οποία δεν υπόκειται στις 

προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), καθώς και κανόνες για την αποτροπή 

συγκρούσεων συμφερόντων, ιδίως για την αποφυγή υπέρμετρου περιορισμού του χρόνου άσκησης 

των ακαδημαϊκών ή ερευνητικών καθηκόντων του Ερευνητή. 

6. Ερευνητής εταίρος Εταιρείας - Τεχνοβλαστού δύναται να ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος της 

Εταιρείας - Τεχνοβλαστού και να αφιερώνει μέρος του χρόνου άσκησης των ερευνητικών του 

καθηκόντων σε ερευνητική ή συμβουλευτική δραστηριότητα στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό. Η θέση 

του Επιστημονικού Υπευθύνου δεν αποτελεί θέση Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης. 

7. Κάθε Ερευνητής του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να συνάπτει σύμβαση έργου με την 

Εταιρεία - Τεχνοβλαστό με αντικείμενο την υλοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας της εταιρείας. 

Στην περίπτωση που η σύναψη σύμβασης έργου αφορά σε μέλος που είναι και εταίρος 

Τεχνοβλαστού ή είναι εκτελεστικό μέλος διοίκησης στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό, τότε η έγκριση 

μπορεί να δίνεται με την απόφαση χορήγησης άδειας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5. Για τις 



προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης έργου μεταξύ εταίρων και εταιρείας ισχύει η εθνική ή αλλοδαπή 

νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με την έδρα της.  

 

Άρθρο 8 

Συγκρούσεις συμφερόντων 

Στον Κανονισμό των Ερευνητικών Οργανισμών είναι δυνατόν να ορίζονται ειδικοί όροι για τη 

σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και για τους όρους ανάληψης δεσμεύσεων για την αποφυγή 

συγκρούσεων συμφερόντων από τα μέλη ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που 

συμμετέχουν σε Εταιρείες Τεχνοβλαστούς, ως εταίροι, με ή χωρίς θέση Εκτελεστικού Μέλους 

Διοίκησης. Σύγκρουση συμφερόντων τίθεται ιδίως: (α) όταν η δραστηριότητα του μέλους στο πλαίσιο 

της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού περιορίζει τον χρόνο που αφιερώνει στην ερευνητική του 

δραστηριότητα, προκαλώντας καθυστερήσεις ή επιδρώντας αρνητικά στην αποτελεσματικότητα του 

έργου της ερευνητικής ομάδας στην οποία συμμετέχει, (β) όταν ο Ερευνητής αποτελεί μέλος του 

αποφασίζοντος οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 3 ή του εισηγούμενου οργάνου της παρ. 2 του 

άρθρου 3, (γ) όταν η χρήση υποδομών και εγκαταστάσεων του Ερευνητικού Οργανισμού από το 

μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού, εφόσον 

έχει παραχωρηθεί τέτοια χρήση στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό, βάσει της Σύμβασης του άρθρου 10 

περιορίζει τη διαθεσιμότητα των υποδομών και εγκαταστάσεων αυτών για το υπόλοιπο ερευνητικό 

ή ακαδημαϊκό προσωπικό του Ερευνητικού Οργανισμού.  

 

Άρθρο 9 

Εταιρεία-Τεχνοβλαστός ως ανάδοχος δημοσίων συμβάσεων 

Η ανάθεση στις Εταιρείες- Τεχνοβλαστούς εκπόνησης μελετών ή προγραμμάτων ή εκτέλεσης 

συγκεκριμένου έργου ή προμήθειας υλικού ή παροχής υπηρεσιών στον οικείο ή σε άλλον Ερευνητικό 

Οργανισμό γίνεται βάσει της νομοθεσίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη 

την ανάγκη αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, ιδίως στις περιπτώσεις στις οποίες μέτοχος του 

αναδόχου τυγχάνει ταυτόχρονα μέλος του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

 

Άρθρο 10  

Σύμβαση Τεχνοβλαστού 

1. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 3 και ενώ εκκρεμεί η υποχρέωση 

των ιδρυτών-εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 4 να προβούν εντός έξι (6) μηνών στην ίδρυση της 

Εταιρείας, ο Ερευνητικός Οργανισμός υπογράφει με τους ιδρυτές - εταίρους, οι οποίοι ενεργούν για 

λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας, τη Σύμβαση Τεχνοβλαστού.  

2. Η Σύμβαση Τεχνοβλαστού ακολουθεί το εγκεκριμένο Σχέδιο Σύμβασης της περ. δ’ της παρ. 5 του 

άρθρου 3, στο οποίο έχουν τεθεί οι όροι εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

του Οργανισμού από την Εταιρεία - Τεχνοβλαστό. Η υπογραφόμενη με τους ιδρυτές-εταίρους 

Σύμβαση Τεχνοβλαστού συνάπτεται με την αίρεση ίδρυσης της Εταιρείας και με την πρόβλεψη η 



Σύμβαση να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ίδρυση της Εταιρείας. Με την ίδρυσή της, η Εταιρεία-

Τεχνοβλαστός καθίσταται αυτοδικαίως συμβαλλόμενο μέρος. 

3. Η Σύμβαση Τεχνοβλαστού είναι ορισμένης διάρκειας, η οποία ορίζεται στην απόφαση έγκρισης 

της ίδρυσης της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού του άρθρου 3, και δυνάμει αυτής ρυθμίζονται τα εξής 

ζητήματα:  

(α) Ερευνητικός Οργανισμός αναλαμβάνει να παραχωρήσει στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό, ο ίδιος ως 

ιδιοκτήτης ή ως συνιδιοκτήτης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από κοινού με τους 

συνιδιοκτήτες Ερευνητές, οι οποίοι συμβάλλονται στη Σύμβαση ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι 

σύμφωνα με την παρ. 4, δικαιώματα για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που 

δηλώθηκαν σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 3. Τα εν λόγω δικαιώματα δύνανται να 

συνίστανται στα εξής: 

(i) είτε παραχώρηση άδειας, αποκλειστικής ή μη, εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων επί αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί 

των εν λόγω αποτελεσμάτων έρευνας καθορίζοντας τους όρους της παραχώρησης, ήτοι τη 

γεωγραφική εμβέλεια και τη διάρκεια, η οποία δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης, 

έναντι αντιτίμου, ήτοι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που ορίζονται στην περ. γ’,  

(ii) είτε μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων επί αιτήσεων 

κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων έρευνας, έναντι 

αντιτίμου, ήτοι τιμήματος που ορίζεται στην περ. γ’  

(iii) είτε συνδυασμό των ανωτέρω.  

(β) Δύναται να ορίζονται:   

(ii) όροι εκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης έναντι ανταλλάγματος, εργαστηρίων και άλλων 

εγκαταστάσεων για συγκεκριμένο χρόνο και υπό όρους που διασφαλίζουν τη λειτουργία των 

εργαστηρίων και των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη θεσμική αποστολή τους, εφόσον προβλέπεται 

τέτοια εκμίσθωση. Για ενδεχόμενη συνέχιση της έρευνας από την Εταιρεία - Τεχνοβλαστό, με χρήση 

των εγκαταστάσεων του Οργανισμού, καθορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων οι δικαιούχοι των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν, 

(ii) όροι εκμίσθωσης χώρου γραφείων σε ακίνητο στο οποίο έχει ιδιοκτησία, μισθώνει ή διαχειρίζεται 

ο Ερευνητικός Οργανισμός ή η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Οργανισμού, 

εφόσον προβλέπεται τέτοια εκμίσθωση, 

(iii) όροι άδειας χρήσης της επωνυμίας ή του εγκεκριμένου λογοτύπου του Ερευνητικού Οργανισμού 

από την Εταιρεία - Τεχνοβλαστό, εφόσον παραχωρείται τέτοια άδεια. Η άδεια παραχωρείται με 

μοναδικό σκοπό να καταστεί γνωστή στις συναλλαγές η προέλευσή της από τον συγκεκριμένο 

Ερευνητικό Οργανισμό. Η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός δεν δύναται να περιλαμβάνει στην επωνυμία της, 

όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό της, την επωνυμία του Ερευνητικού Οργανισμού ή τμήμα αυτής, 

(iv) δυνατότητα ανανέωσης ή χορήγησης παράτασης της διάρκειας πέραν της αρχικώς ορισθείσας. 

(γ) Ορίζεται το αντίτιμο που καταβάλλει η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός προς τον Ερευνητικό Οργανισμό 

για τα οριζόμενα ανωτέρω υπό (α) δικαιώματα και για τις οριζόμενες ανωτέρω υπό (β) παροχές. Το 

αντίτιμο στην περίπτωση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης στην περίπτωση του στοιχείου (i) της 



περ. α’ δύναται να υπολογίζεται είτε ως κατ’ αποκοπήν ποσό, είτε ως ποσοστό επί του ετήσιου 

κύκλου εργασιών είτε επί των καθαρών ετησίων λογιστικών κερδών της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, 

είτε ως συνδυασμός των παραπάνω.  

 
(δ) Ορίζονται: 

(i) υποχρεώσεις περιοδικής ενημέρωσης της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού προς τον Ερευνητικό 

Οργανισμό για τη δραστηριότητά της και για τα οικονομικά στοιχεία της, βάσει των οποίων 

υπολογίζονται τα οφειλόμενα,  

(ii) όροι τήρησης εχεμύθειας και προστασίας των εκχωρουμένων δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, 

(iii) δεσμεύσεις για τη διασφάλιση αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τους εταίρους που είναι 

μέλη του ερευνητικού ή ακαδημαϊκού προσωπικού, 

(iv) οι όροι πρόωρης καταγγελίας της Σύμβασης Τεχνοβλαστού για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο 

δύνανται να συνιστούν ιδίως: μη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων εκμετάλλευσης των 

δικαιωμάτων, μη εμπρόθεσμη καταβολή των συμφωνηθέντων ποσοστών από την εκμετάλλευση των 

δικαιωμάτων, απόκρυψη εσόδων, εκχώρηση υποαδειών κατά παράβαση της σύμβασης Εταιρείας 

Τεχνοβλαστού, κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, οποιαδήποτε συμπεριφορά της 

Εταιρείας ή μελών της, που δύναται να προκαλέσει βλάβη στη φήμη ή στα συμφέροντα του 

Ερευνητικού Οργανισμού, απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, ανωτέρα βία. 

4. Εάν επί των προς αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με την περ. 

β’ της παρ. 3 του άρθρου 3 υπάρχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας με ιδιοκτησία ή 

συνιδιοκτησία Ερευνητών, τότε στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού συμβάλλονται ως εκ τρίτου 

συμβαλλόμενοι και οι Ερευνητές που είναι δικαιούχοι των εν λόγω δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας για να αναλάβουν την υποχρέωση παραχώρησης άδειας επί των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος ή την υποχρέωση μεταβίβασης αυτών. 

Εάν σε έναν ερευνητή συμπίπτουν οι ιδιότητες δικαιούχου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και 

ιδρυτή-εταίρου, ο ερευνητής συμβάλλεται και υπό τις δύο ιδιότητες, με αντίστοιχες προβλέψεις στη 

σύμβαση. 

5. Στις περιπτώσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με  την περ. β’ της παρ. 

3 του άρθρου 3  και που παραχωρούνται προς αξιοποίηση στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό επί των 

οποίων δύναται να θεμελιωθούν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας με κατοχύρωση σε σχετικά 

μητρώα για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο του Ερευνητικού Οργανισμού να 

μην προβεί σε ενέργειες κατοχύρωσης σχετικών δικαιωμάτων, τότε μόνον η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός 

έχει δικαίωμα να προβεί στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων, κατόπιν συνεννόησης με τους τυχόν 

συνιδιοκτήτες Ερευνητές και εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού, 

6. Οι εκποιητικές συμβάσεις παραχώρησης άδειας ή μεταβίβασης των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας ή ερευνητικών αποτελεσμάτων, για τις οποίες αναλαμβάνεται η δέσμευση κατά το 

στοιχείο (i) της περ. α’ της παρ. 3, συνάπτονται μετά την ίδρυση της Εταιρείας μεταξύ της Εταιρείας-

Τεχνοβλαστού και του Ερευνητικού Οργανισμού ως ιδιοκτήτη του δικαιώματος διανοητικής 

ιδιοκτησίας ή, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, με τους συνιδιοκτήτες Ερευνητικό Οργανισμό και 

Ερευνητή ή Ερευνητές. Εάν στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού έχει αναληφθεί η δέσμευση παραχώρησης 



άδειας εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή επί ερευνητικών αποτελεσμάτων 

στην εν λόγω εκποιητική σύμβαση καθορίζονται οι όροι της άδειας βάσει όσων έχουν συμφωνηθεί 

στην Σύμβαση Τεχνοβλαστό (αποκλειστικότητα, γεωγραφική εμβέλεια). Στην περίπτωση του 

προηγούμενου εδαφίου, η διάρκεια της παραχωρούμενης άδειας εκμετάλλευσης δύναται να 

υπερβαίνει τη διάρκεια της Σύμβασης Τεχνοβλαστού.  

7. Η Σύμβαση Τεχνοβλαστού διαμορφώνεται ως σχέδιο από την υπηρεσία ή το όργανο που κατά την 

παρ. 2 του άρθρου 3 έχει την αρμοδιότητα εισήγησης προς το αποφασίζον όργανο σχετικά με την 

ίδρυση της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού. 

8. Σε περίπτωση που η Σύμβαση Τεχνοβλαστού παραλείπει να ορίσει κάποιους εκ των όρων της παρ. 

3, ισχύουν τα εξής: 

(α) εάν παραλείπεται να ορισθεί διάρκεια σύμβασης, ισχύει διάρκεια δέκα (10) ετών, 

(β) εάν παραλείπεται να ορισθεί το είδος της άδειας που παραχωρείται επί της διανοητικής 

ιδιοκτησίας, θεωρείται ότι παραχωρείται μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

(γ) εάν παραλείπεται να ορισθεί η διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης επί της διανοητικής 

ιδιοκτησίας των εταίρων-μελών ερευνητικού ή ακαδημαϊκού προσωπικού, βάσει της οποίας 

προέκυψαν τα ερευνητικά αποτελέσματα, θεωρείται ότι η παραχώρηση ισχύει κατά τη διάρκεια της 

Σύμβασης Τεχνοβλαστού,  

(δ) εάν παραλείπεται να ορισθούν η καταβολή αμοιβής και ο χρόνος, ισχύει εκ του νόμου αμοιβή 

ύψους 1% επί των εσόδων της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού από το πρώτο έτος λειτουργίας της 

Εταιρείας και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξαρτήτως εάν ο Ερευνητικός Οργανισμός έχει 

εταιρική συμμετοχή στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό κατά το άρθρο 5. 

9. Στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού δύναται να ορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που θεωρείται κρίσιμο από τον 

Ερευνητικό Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των όρων ίδρυσης, οργάνωσης και σχεδιαζόμενης 

επιχειρηματικής λειτουργίας της Εταιρείας - Τεχνοβλαστού, όπως η εταιρική συμμετοχή του 

Ερευνητικού Οργανισμού βάσει του άρθρου 11, η συμμετοχή επενδυτών κατά το άρθρο 12 ή το 

επιχειρηματικό σχέδιο που έχει συνταχθεί. Ο Κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να 

ρυθμίζει αναλυτικότερα τη διαδικασία διαμόρφωσης ή το περιεχόμενο της Σύμβασης Τεχνοβλαστού.  

10. Μετά τη σύναψη Σύμβασης Τεχνοβλαστού και καθ’ όλη τη διάρκεια της Εταιρείας Τεχνοβλαστού, 

η Εταιρεία δύναται να εκμεταλλεύεται επιπλέον ερευνητικά αποτελέσματα που παράγουν εντός των 

Ερευνητικών Οργανισμών οι Ερευνητές, μέλη της Εταιρείας ή μη, εφόσον συνάπτεται με τους 

αρμόδιους Ερευνητικούς Οργανισμούς ή, στην περίπτωση που έχουν ήδη κατοχυρωθεί δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας με συνιδιοκτησία ερευνητή, με τον Ερευνητικό Οργανισμό και τον Ερευνητή 

ή Ερευνητές, ως συνιδιοκτήτες, σύμβαση για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων 

ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων, συμπληρωματικών προς τη Σύμβαση Τεχνοβλαστού, το 

περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με την παρ. 6. Η εν λόγω Σύμβαση διατηρεί την αυτοτέλειά 

της έναντι της Σύμβασης Τεχνοβλαστού και η λύση, λήξη ή ακύρωση κάποιας εξ αυτών με οιονδήποτε 

τρόπο και για οιανδήποτε αιτία, δεν επηρεάζει την ισχύ της έτερης σύμβασης. 



11. Με τη λύση της Σύμβασης – Τεχνοβλαστού, είτε λόγω παρέλευσης του συμφωνηθέντος χρόνου 

διαρκείας της άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν με αυτήν, είτε λόγω 

πρόωρης καταγγελίας της Σύμβασης:  

α) λύονται ισχύουσες μισθώσεις μηχανημάτων, υποδομών και χώρων που προβλέπονται στη 

Σύμβαση,  

β) ανακαλείται η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 3 για την έγκριση συμμετοχής των Ερευνητών και 

για τη συμμετοχή τους ισχύουν οι διατάξεις περί αναγκαίας χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού 

έργου, 

γ) η Εταιρεία παύει να απολαύει των φορολογικών ή άλλων προνομίων που προβλέπει η νομοθεσία 

για τις Εταιρείες - Τεχνοβλαστούς και τα μέλη τους και,  

δ) η Εταιρεία υποχρεούται να αφαιρέσει τον όρο «τεχνοβλαστός» από την επωνυμία της και να 

παύσει άμεσα οποιαδήποτε αναφορά που δηλώνει προέλευσή της από τον Ερευνητικό Οργανισμό.  

12. Στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού ή στην ίδια τη Σύμβαση Τεχνοβλαστού είναι 

δυνατόν να περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την προβλεπόμενη στην περ. β’ της παρ. 3 παραχώρηση 

χρήσης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και υποδομών μετά τη λύση της Σύμβασης Τεχνοβλαστού, με 

σύναψη νέας σύμβασης. 

13. Η εκτέλεση της Σύμβασης Τεχνοβλαστού και η σχέση του Ερευνητικού Οργανισμού με την 

Εταιρεία - Τεχνοβλαστό βασίζονται στις αρχές της καλής πίστης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

όπως οι αρχές αυτές δύνανται να εξειδικεύονται στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού και στον Κανονισμό του 

Ερευνητικού Οργανισμού.  

 

Άρθρο 11 

Εταιρική συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό  

1. Ο Ερευνητικός Οργανισμός δύναται να συμμετέχει ως εταίρος στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό: 

(α) είτε κατά την ίδρυσή της, ως συνιδρυτής,  

(β) είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον το προβλέπει η Σύμβαση Τεχνοβλαστού. Στην περίπτωση 

αυτή ο Ερευνητικός Οργανισμός αποκτά εταιρική συμμετοχή με μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή 

μετοχών από εταίρο ή με συμμετοχή σε αύξηση εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου.  

2. Η απόφαση για τη συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε Εταιρεία - Τεχνοβλαστό λαμβάνεται και 

το ύψος της εταιρικής συμμετοχής του καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Ερευνητικού 

Οργανισμού που χορηγεί την άδεια ίδρυσης εταιρείας της παρ. 5 του άρθρου 3. Εάν η απόφαση 

λαμβάνεται κατά την ίδρυση της Εταιρείας, η αναφορά συμμετοχής του Οργανισμού περιλαμβάνεται 

στη συνολική απόφαση άδειας ίδρυσης Εταιρείας - Τεχνοβλαστού της παρ. 5 του άρθρου 3 και 

αποτελεί στοιχείο του περιεχομένου της άδειας κατά την περ. (γ) της εν λόγω παραγράφου 

3. Όταν ο Ερευνητικός Οργανισμός συμμετέχει ως εταίρος στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό, 

συνυπογράφει υποχρεωτικά τη συμφωνία εταίρων – μετόχων (shareholders agreement), εφόσον 

υπογράφεται τέτοια συμφωνία, καθώς και κάθε συμφωνία με ενδιαφερομένους υποψηφίους 

εταίρους. 



4. Σε περίπτωση συμμετοχής του Ερευνητικού Οργανισμού στην Εταιρεία Τεχνοβλαστό, στη Σύμβαση 

Τεχνοβλαστού δύναται να συμφωνηθεί ότι:  

(α) η εταιρική συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε Εταιρεία - Τεχνοβλαστό δεν αίρει το δικαίωμα 

του Οργανισμού να απαιτεί την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αντιτίμου για τη 

μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 10. 

(β) δεν καταβάλλονται στον Οργανισμό δικαιώματα εκμετάλλευσης για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, αλλά εφάπαξ αντίτιμο μετά την πάροδο συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας.  

 

Άρθρο 12  

Εταιρική συμμετοχή τρίτων – Επένδυση σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό 

1. Στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας - Τεχνοβλαστού δύνανται να συμμετέχουν ως εταίροι 

φυσικά και νομικά πρόσωπα αποκτώντας εταιρική συμμετοχή στην Εταιρεία - Τεχνοβλαστό είτε κατά 

την ίδρυσή της, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο: (α) με απόκτηση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών από 

εταίρους, (β) με συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  

2. Όταν οι τρίτοι εταίροι είναι εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών ή άλλου τύπου εταιρείες με 

αποκλειστικό αντικείμενο τις επιχειρηματικές συμμετοχές, πριν την απόκτηση της συμμετοχής τους 

στην εταιρεία, συνάπτεται συμφωνία μετόχων ή εταίρων με τους λοιπούς εταίρους της Εταιρείας - 

Τεχνοβλαστού, μέσω της οποίας είναι δυνατόν να ορίζονται: (α) οι τυχόν περιορισμοί στη 

μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, (β) τα δικαιώματα ενημέρωσης και αρνησικυρίας, (γ) τα 

δικαιώματα του επενδυτή και των λοιπών εταίρων σε περίπτωση εξαγοράς ή λύσης της εταιρείας. 

3. Εάν οι τρίτοι εταίροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως ιδρυτές - εταίροι κατά την ίδρυση της 

Εταιρείας - Τεχνοβλαστού τότε αναφέρονται στην αίτηση ίδρυσης Εταιρείας - Τεχνοβλαστού των 

Ερευνητών της παρ. 3 του άρθρου 3 και αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση του αποφασίζοντος 

οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 3.  

4. Η Εταιρεία - Τεχνοβλαστός δύναται να εκδίδει για τη χρηματοδότησή της εταιρικές ομολογίες ή 

εταιρικές ομολογίες μετατρεπόμενες σε εταιρικά μερίδια ή μετοχές κατά τη νομοθεσία που διέπει 

την εκάστοτε μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας. 

5. Η διαδικασία για την εταιρική συμμετοχή τρίτων ως επενδυτών σε υπό ίδρυση Εταιρεία -

Τεχνοβλαστό και ιδίως: (α) η δήλωση ενδιαφέροντος, (β) η διαχείριση της πληροφορίας και οι 

υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας για την ενημέρωση ενδιαφερόμενων επενδυτών, (γ) τα έγγραφα και 

οι όροι διαπραγμάτευσης και η τυχόν σύναψη προσυμφώνου ή προκαταρκτικής σύμβασης, είναι 

δυνατόν να ορίζονται στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού.  

 

Άρθρο 13 

Πρότυπα ρυθμίσεων εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), βάσει εισήγησης του Εθνικού Συμβουλίου 

Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), δύναται να εκδίδει πρότυπα ρυθμίσεων για τον 



Κανονισμό στα πεδία που κατά τον παρόντα προβλέπεται δυνατότητα ειδικής ρύθμισής του. Η ΓΓΕΚ, 

βάσει εισήγησης του ΕΣΕΤΕΚ, εκδίδει οδηγίες για τη διαμόρφωση ή τον τρόπο εφαρμογής των 

σχετικών ρυθμίσεων.  

 

Άρθρο 14  

Κίνητρα για τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών-Τεχνοβλαστών 

  
Οι ερευνητικοί Οργανισμοί δύνανται να κρατούν ποσοστό 0,5% από τη χρηματοδότηση που 

λαμβάνουν από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή από τις δαπάνες (overheads) των κρατήσεων του 

συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται μέσω των Ειδικών 

Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σε περίπτωση Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) 

και μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών σε περίπτωση λοιπών Οργανισμών, προκειμένου να τα 

διαθέσουν ως κεφάλαιο σποράς για συμμετοχές τους στις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς του 

Οργανισμού. 

Άρθρο 15 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί ερευνητικών αποτελεσμάτων 

1. Ο δικαιούχος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων έρευνας 

Ερευνητών ορίζεται στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του 

άρθρου 11 του ν. 2919/2001 (Α’ 128) όπου προσδιορίζονται οι περιπτώσεις εξαρτημένων και 

υπηρεσιακών εφευρέσεων για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι όροι κατανομής ιδιοκτησίας για τα 

άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.  

2. Εάν ο Κανονισμός δεν ορίζει σχετικά, τότε οι εφευρέσεις των Ερευνητών θεωρούνται 

«υπηρεσιακές εφευρέσεις» κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 1733/1987 (Α 171) και συνεπώς 

πλήρης δικαιούχος των σχετικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο 

Ερευνητικός Οργανισμός, με υποχρέωση απόδοσης ωφελημάτων στον Ερευνητή. Στην περίπτωση 

που ο Ερευνητικός Οργανισμός αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε κατάθεση αίτησης για έκδοση 

τίτλου διανοητικής ιδιοκτησίας, δύναται να παραχωρεί το δικαίωμα στον Ερευνητή/Εφευρέτη 

κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του. 

 

Άρθρο 16 

Μεταβατικές διατάξεις  

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τρία (3) έτη, Ερευνητικοί Οργανισμοί δύνανται να 

προβλέψουν στον Κανονισμό τους τη δυνατότητα απόκτησης εταιρικής συμμετοχής από τον 

Ερευνητικό Οργανισμό και τη σύναψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 Σύμβασης Τεχνοβλαστού με 

υφιστάμενες εταιρείες που έχουν ιδρυθεί από την 1η.1.2016 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

από μέλη ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού και οι οποίες αξιοποιούν 

επιχειρηματικά ερευνητικά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν από τα εν λόγω μέλη στον πλαίσιο της 

δραστηριότητάς τους στον Ερευνητικό Οργανισμό.  



2. Ο παρών νόμος αφορά σε όσες Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος του, 

χωρίς να θίγει τη λειτουργία των Εταιρειών – Τεχνοβλαστών που έχουν ήδη συσταθεί.  

3. Η παρ. 3 του άρθρου 7 περί συνυπολογισμού της συμμετοχής του Ερευνητή σε Εταιρεία - 

Τεχνοβλαστό εφαρμόζεται κατά τις διαδικασίες υπηρεσιακής εξέλιξης που δεν έχουν ολοκληρωθεί 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 17 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (Α’ 

199), β) το π.δ. 17/2001 (Α’ 14), καθώς και γ) κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που 

αντίκειται στα άρθρα 1 έως 8 του παρόντος. 

 

Άρθρο 18 

Προσαρμογή λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις 

Εταιρείες Τεχνοβλαστούς 

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «εταιρεία έντασης γνώσης» ή σε «εταιρεία 

τεχνολογικής βάσης» εφεξής εννοείται «εταιρεία-τεχνοβλαστός» κατά την έννοια του άρθρου 1 . Ως 

προς τις διατάξεις της νομοθεσίας περί έρευνας ή περί ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες 

παραπέμπουν σε καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες, ως προς το περιεχόμενό 

τους, διατάξεις των άρθρων 1 έως 17. 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται 

και η περ. (γ) διαμορφώνεται ως εξής: 

«γ) Να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή καθώς και με αποζημίωση κατ’αποκοπήν κάθε είδους έργο ή 

δραστηριότητα πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα καθώς και να ασκούν τα 

καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου του ΝΠΙΔ του ιδρύματός τους που προβλέπεται στο νόμο. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως εμπορικής ιδιότητας, μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι, 

μέτοχοι, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών-

τεχνοβλαστών (spin offs).» 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται από δημόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς 

φορείς μπορούν να αξιοποιούνται, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με: 

(α) Εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της σχετικής γνώσης μέσω 

παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης επί αυτών ή παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης επί των 

σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή με διάθεση αυτών σε επιχειρήσεις ή σε άλλους 

οικονομικούς φορείς, με σχετικές εμπορικές συμφωνίες, 

(β) Εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της σχετικής γνώσης μέσω της 

ίδρυσης εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin off) με παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης επί αυτών ή 



παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης επί των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί αυτών ή με 

διάθεση αυτών στην εταιρεία-τεχνοβλαστό μέσω σύμβασης τεχνοβλαστού ή ειδικής 

συμπληρωματικής σύμβασης, 

(γ) Δημιουργία ή συμμετοχή σε Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα ή σε άλλα νομικά πρόσωπα, πέραν 

των εταιρειών-τεχνοβλαστών, με κύριο σκοπό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την 

καινοτομία, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας ή συστάδες επιχειρήσεων.» 

4. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους 

ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των ερευνητών στα έσοδα από την εκμετάλλευση δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας του οργανισμού που έχουν θεμελιωθεί επί αποτελεσμάτων της δικής τους 

έρευνας, καθώς και για άλλα δικαιώματα ως ανταμοιβή, όπως ο ορισμός ως προσόντος για την 

εξέλιξή τους, η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, αδειών άνευ αποδοχών και χρηματικών βραβείων.» 

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ως προς τις αρμοδιότητες του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, προστίθεται περ. ι’ ως εξής: 

«ι. ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του απονέμονται με διατάξεις νόμου με αντικείμενο 

την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του 

ν. 4310/2014 (Α’ 258)» 

6. Η περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ως προς το περιεχόμενο του Οδηγού 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι., αντικαθίσταται ως εξής: 

«ι. ειδικότεροι όροι για την ίδρυση εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin off) και τη συμμετοχή του Α.Ε.Ι. σε 

αυτούς, πέραν όσων ορίζονται στον νόμο, εκτός εάν, με απόφαση της Συγκλήτου, εκδοθεί ειδικό 

κανονιστικό κείμενο για τη ρύθμιση της ίδρυσης εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin offs) και της σχέσης 

του Α.Ε.Ι. με αυτές» 

Άρθρο 19 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

 
 


