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Μπορεί το οικοσύστημα έρευνας καινοτομίας στην Ελλάδα να αναπτύσσεται με πιο
εντατικούς ρυθμούς τα τελευταία κυρίως χρόνια, ωστόσο υπάρχουν φορείς στη χώρα μας
που έχουν αφοσιωθεί στο να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες αυτές εδώ και δεκαετίες.
Ο κυριότερος φορέας εξ αυτών είναι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο από το 1991 υποστηρίζει
την καινοτομία και τη μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με
αφορμή το τελευταίο project του Δικτύου, το λανσάρισμα της πρώτης ελληνικής
διαδικτυακής πύλης νια το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη 202127•, το Stortupper.gr μίλησε με τον Διευθυντή του, Παναγιώτη Καρνιούρα και έμαθε τα
πάντα νια τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του αλλά και το μέλλον της καινοτομίας στην
Ελλάδα.
Stortupper.gr. Το Δύrn.ιο ΠΡΑΞΗ αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας &Έρευνας και
λειτουργεί ως φορέας υποστήριξης του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας από το
1991. Παες είναι οι βασικές υπηρεσ(ες του και που απεuθύνετα�
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και'Ερευνας-ΙΤΕ- ένα από τα
μεγαλύτερα και πιο άρτια εξοπλισμένα ερευνητικά κέντρα της Χώρας και αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της
μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτοντας 30ετή εμπειρία
και τεχνογνωσία, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε
επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και σε ιδρύματα και
ορνανισμούς τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ενημερώνει και συμβουλεύει για ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσιο για
την έρευνα και την καινοτομία (όπως το Horizon 2020 και το Horizon Europεl, καθώς και
νια άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, νια προγράμματα σε τρίτες χώρες και νια
ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες και συμβουλές νια
δικτύωση σε νέες αγορές και νια συνερνασίες/συμπρά.ξεις που ενισχύουν την καινοτομία.
Σημαντική είναι και η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ως προς
την αξιολόγηση της τεχνολογίας και την αξιοποίηση και διαχείριση της καινοτομίας.
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εκπαιδεύει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα
προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες που θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία νια την
ανάπτυξη, τη διεθνοποίηση και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα καινοτομίας,
τεχνολογίας και διανοητικής ιδιοκτησίας ([PR) καθώς και αξιολόγησης των νομικών,
οικονομικών και πολιτισμικών θεμάτων σε διεθνείς συνεργασίες. Επιπλέον, βοηθά στην
ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (so� skills) και στην οργάνωση επιχειρηματικών ομάδων.
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναγνωρίζοντας τη δικτύωση ως απαραίτητο χαρακτηριστικό μιας
εταιρίας ή ενός ερευνητικού κέντρου στη διαδικασία εξέλιξης και ανάπτυξής του, διαθέτει
ένα πολύ ισχυρό δίκτυο επαφών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας κομβικό
διαμεσολαβητή για όσους ενδιαφέρονται για συνεργασίες και συμπράξεις.

Παρά όμως την εντυπωσιακή επίδοση στον ερευνητικό τομέα, η Ελλάδα υστερεί στη

μετάφραση του ερευνητικού αποτελέσματος σε αξιοποιήσιμο προϊόν/υπηρεσία. Αυτό
καταδεικνύεται σε νούμερα από το εξαιρετικά χαμηλό αριθμό πατεντών που

υποβάλλονται κάθε χρόνο σε επίπεδο χώρας. Μία γενικότερη αιτιολόγηση της
παρατήρησης αυτής, αποτελεί το νενοvός ότι τα περισσότερα εκπαιδευτικά και

ερευνητικά ιδρύματα της χώρας δεν διαθέτουν οργανωμένα γραφεία μεταφοράς
τεχvολονίας με καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη και αξιοποίηση τους ερευνητικού

αποτελέσματος.
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί μία από τις λίγες εξαφέσεις στο ελληνικό τοπίο καθώς
αποτελεί τον πρώτο οργανισμό μεταφοράς τεχνολογίας ο οποίος ιδρύθηκε το 1991 από το

!ΤΕ με σκοπό τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διασύνδεση της έρευνας με την
βιομηχανία. Μέσα από την τριαντάχρονη πορεία του το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ εξελίχθηκε και
ανέδειξε πλήθος πεδίων στα οποία έχει ενεργή παρουσία αποτελώντας σημείο αναφοράς

για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας όχι μόνο στην Κρήτη όπου έχει
την έδρα του το !ΤΕ, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Σήμερα το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της
χώρας. Αποστολή του είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών

επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την
παραγωγή, της προώθησης της καινοτομίας, της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας
καθώς και της διεθνικής συνεργασίας.
Τα τελευταία λίγα έτη γίνονται προσπάθειες και από άλλα ιδρύματα της χώρας να
υποστηρίξουν τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας μέσω της ίδρυσης ανάλογων
γραφείων. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς έχουν ήδη
αρχίσει να διαφαίνονται τα απστελέσματα αυτών των προσπαθειών.Ήδη παρατηρήθηκε
αύξηση του αριθμού κατάθεσης πατεντών το έτος 2020 παρά τις δυσμενείς συνθήκες που

επικράτησαν λόγω της πανδημίας. Παράλληλα έχει καταγραφεί σημαντικός αριθμός
ισχυρά καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων που εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές. Αυτές
οι παρατηρήσεις αποδεικνύουν ότι το σύστημα μεταφοράς τεχνολογίας στη χώρα έχει
αρχίσει πλέον να οργανώνεται, να συστηματικοποείται και έχει αρχίσει να αποδίδει τους
πρώτους καρπούς. Βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο αλλά τα πρώτα

αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά.
Startupρer.gr. Τι πρέπει να γίνει για να ενισχυθεί η ερεννητιι<ή καινοτομία/
επιχεφηματικότητα αλλά και η μεταφορά τεχνολογίας μελλοντικά;
Η καιvστομία που βασίζεται στην ένταση γνώσης σε επίπεδο χώρας είναι πολύ υψηλού

επιπέδου αναγνωρισμένη διεθνώς. Παράλληλα όμως υστερούμε στην επιχεφηματική
κουλτούρα γεγονός που απορρέει από τις λανθασμένες και παγιωμένες τακτικές που

επικράτησαν επί σειρά ετών αναφορικά με την αντίληψη της επιχειρηματικότητας. Η
χώρα έχει ανάγκη από υγιή επιχειρηματικότητα με βαθιές ρίζες που να στηρίζεται στην
καινοτομία και την έρευνα αιχμής. Είναι επιτακτική ανάγκη νια την συνολική ενίσχυση

και ανάδειξη της ελληνικής οικονομίας, η υιοθέτηση και εφαρμογή νομοθετικών
παρεμβάσεων που θα οριοθετούν τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας αλλά και
κινήτρων για την στήριξη και ενθάρρυνση νέων επιχεφηματικώv δράσεων που πηγάζουν
από την ερευνητική δραστηριότητα. Ο θεσμός των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας
πρέπει να υιοθετηθεί από τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα που εμφανίζουν
κρίσιμη μάζα ενώ είναι άκρως σημαντική η στελέχωση τους με εξειδικευμένο και υψηλά

καταρτισμένο προσωπικό που θα είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική
και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την προστασία και αξιοποίηση της παραγόμενης

διανοητικής ιδιοκτησίας.
Μέσα από προσεκτικές κινήσεις η Χώρα μπορεί να επενδύσει σε αυτό το μετασχηματισμό
σε μια οικονομία έντασης γνώσης και να καρπωθεί από τα πολλαπλά οικονομικά και

κοινωνικά οφέλη που θα προκύψΟυν από την αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

