
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα ηειεπηαία ρξόληα ε δεκηνπξγία εηαηξεηώλ spin-off, απνηειεί έλα ζεκαληηθό 

κεραληζκό κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο ζε αλαδπόκελεο 

ηερλνινγίεο, όπσο ε λαλνηερλνινγία. Καζώο απηή αλαπηύζζεηαη θπξίσο ζηα 

Αθαδεκατθά θαη Εξεπλεηηθά Ιδξύκαηα (Παλεπηζηήκηα θαη Εξεπλεηηθά Κέληξα- 

ΠΕΚ), είλαη ζεκαληηθό λα εληζρπζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο από ηε λαλνηερλνινγία ζηηο εθαξκνγέο ηεο. Παξόια απηά, ε 

γλώζε ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο ζπλζήθεο γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έξεπλαο ζηε λαλνηερλνινγία από ηα ΠΕΚ, είλαη πεξηνξηζκέλε. Οπόηε 

ην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ κεραληζκώλ κεηαθνξάο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηε λαλνηερλνινγία, από ηα ΠΕΚ. 

Μέζσ ηεο κειέηεο ησλ επηιεγκέλσλ πεξηπηώζεσλ Επξσπατθώλ παλεπηζηεκίσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε λαλνηερλνινγία, ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ παλεπηζηεκίνπ, ησλ 

εηαηξεηώλ spin-off ζηα νξγαληθά ειεθηξνληθά (έλα ξαγδαία αλαπηπζζόκελν ηνκέα 

ηεο λαλνηερλνινγίαο), ησλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ spin-off ζηε λαλνηερλνινγία θαζώο 

θαη ηνπ ειιεληθνύ εξγαζηεξίνπ ζηε λαλνηερλνινγία, θαηαδεηθλύνληαη νη παξάγνληεο 

θαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ 

έξεπλαο ζηε λαλνηερλνινγία, κε ηε δεκηνπξγία εηαηξεηώλ spin-off, από ηα ΠΕΚ. 

Έηζη, από ηα ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδεηαη ν ζεκαληηθόο ξόινο ηεο εζληθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ ΠΕΚ, θαζώο θαη ν ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα 

δηακνξθσζνύλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηε 

λαλνηερλνινγία. Εηδηθόηεξα, ηα ζπκπεξάζκαηα πεξηιακβάλνπλ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο Ειιάδαο, σο ελδεηθηηθή πεξίπησζε ρώξαο πνπ αλαδεηά λα 

επσθειεζεί από ηε λαλνηερλνινγία, ελώ ηα ΠΕΚ ηεο βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο, κέζα από ηε δεκηνπξγία 

εηαηξεηώλ spin-off. Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο λαλνηερλνινγίαο θαη ησλ 

νξγαληθώλ ειεθηξνληθώλ, κέζα από ηε δεκηνπξγία εηαηξεηώλ spin-off, 

αλαδεηθλύνληαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. Σεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηαηξηβή, ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηελ 

εμέιημε ησλ εηαηξεηώλ spin-off ζηε λαλνηερλνινγία θαη ηα νξγαληθά ειεθηξνληθά, 

ζρεηίδνληαη κε: ηελ πξόζβαζε ηνπο ζηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα 

ΠΕΚ, ηελ πξνζηαζία ηεο γλώζεο κε δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο, ην επηρεηξεκαηηθό 



ηνπο κνληέιν, ην ξόιν ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία 

εηαηξεηώλ spin-off θαη ηνλ ηύπν ησλ επελδπηώλ.  

 


