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1. Εισαγωγή 
 

  Οι θερμοκοιτίδες είναι προγράμματα που σχεδιάζονται για να επιταχύνουν την 
επιτυχή ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς πόρων και 
υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης, που αναπτύσσονται, ενορχηστρώνονται και 
προσφέρονται από τη διαχείριση των θερμοκοιτίδων μέσω του δικτύου επαφών τους. 
Οι θερμοκοιτίδες ποικίλλουν με τον τρόπο που παραδίδουν τις υπηρεσίες τους, τόσο 
στην οργανωτική δομή τους, όσο και στους τύπους πελατών που εξυπηρετούν. Η 
επιτυχής ολοκλήρωση ενός προγράμματος επιχειρησιακής επώασης αυξάνει την 
πιθανότητα ότι μια νεοσύστατη εταιρεία θα μείνει στην επιχείρηση μακροπρόθεσμα: 
Ιστορικά, το 87% των επιχειρήσεων των θερμοκοιτίδων παραμένει στην αγορά. 
  Οι θερμοκοιτίδες διαφέρουν από τα τεχνολογικά πάρκα στην αφιέρωσή τους στις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις κυρίως στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Τα τεχνολογικά 
πάρκα, αφ' ενός, τείνουν να είναι μεγάλης κλίμακας προγράμματα που στεγάζουν όχι 
μόνο εταιρείες, αλλά και κυβερνητικά και πανεπιστημιακά εργαστήρια. Τα 
περισσότερα πάρκα έρευνας και τεχνολογίας δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες 
επιχειρησιακής βοήθειας, οι οποίες αποτελούν το πλεονέκτημα  ενός προγράμματος 
επιχειρησιακής επώασης.  
  Κρίσιμος στον καθορισμό μίας θερμοκοιτίδας είναι η παροχή της διοικητικής 
καθοδήγησης, της τεχνικής βοήθειας και διαβούλευσης που προσαρμόζονται στις 
νέες επιχειρήσεις. Οι θερμοκοιτίδες συνήθως παρέχουν την πρόσβαση πελατών και 
εύκαμπτές μισθώσεις ενοικίου, κοινές βασικές επιχειρησιακές υπηρεσίες και 
εξοπλισμό, υπηρεσίες υποστήριξης τεχνολογίας και βοήθεια στη λήψη της 
χρηματοδότησης, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της επιχείρησης.. 
  Τα πρώτα προγράμματα επώασης επιχειρήσεων εστίασαν σε ποικίλες επιχειρήσεις 
τεχνολογίας ή σε έναν συνδυασμό ελαφριών βιομηχανιών και εταιριών τεχνολογίας 
και υπηρεσιών - σήμερα οι θερμοκοιτίδες είναι μία μίξη όλων αυτών των εταιριών. 
Εντούτοις, σε πρόσφατα έτη, οι νέες θερμοκοιτίδες απευθύνονται στις βιομηχανίες 
όπως στην επεξεργασία τροφίμων, στις ιατρικές τεχνολογίες, στις τεχνολογίες 
κεραμικής, και στην ανάπτυξη λογισμικού. Οι χορηγοί θερμοκοιτίδων έχουν 
στοχεύσει επίσης σε προγράμματα για να υποστηρίξουν τη δημιουργία μικρο-
επιχειρήσεων, στις ανάγκες των γυναικών και των μειονοτήτων, στις περιβαλλοντικές 
προσπάθειες και στις τηλεπικοινωνίες. 
 Παρακάτω μπορούμε να δούμε την σύσταση των θερμοκοιτίδων ανά τύπο 
προγράμματος στην Βόρειο Αμερική. 
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  Οι θερμοκοιτίδες έχουν χρησιμοποιηθεί για να επιτύχουν ένα ευρύ φάσμα στόχων, 
των μικρών επιχειρήσεις που αναπτύσσουν κυρίως καινοτόμες ιδέες, 
διαφοροποιώντας την τοπική οικονομία, και παράγοντας ευρέως τη δραστηριότητα 
και τον πλούτο με τη δημιουργία ενός δυναμικού τομέα μικρών επιχειρήσεων. 
  Οι θερμοκοιτίδες έχουν ως σημαντική προτεραιότητα την υποστήριξη των τοπικών 
και περιφερειακών επιχειρήσεων, αλλά οι επιχειρηματίες έχουν πάντα μία αμφιβολία 
εάν πραγματικά ο ρόλος της θερμοκοιτίδας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στην πορεία της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 9 ετών, η επώαση 
βρετανικών επιχειρήσεων έχει μετρήσει την επίδραση που οι θερμοκοιτίδες  ασκούν 
στην τοπική οικονομία και στο εργατικό δυναμικό. Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι 
επιχειρήσεις πελατών μίας θερμοκοιτίδας παρείχε έναν μέσο όρο 167 εργασιών 
(πλήρους απασχόλησης) ανά θερμοκοιτίδα και σε έναν μέσο όρο 30 πελατιακών 
επιχειρήσεων. Οι περισσότερες λειτουργίες (60%) μίας θερμοκοιτίδες ξεπερνούν τις 
υπηρεσίες, και βοηθούν και συμβουλεύουν τη εξωτερική όψη των ενοίκων - 
επιχειρήσεων. Αυτές οι υπηρεσίες – λειτουργίες που ξεπερνούν τις δραστηριότητες 
υποστηρίζουν έναν μέσο όρο 150 πρόσθετων επιχειρήσεων. Ένας μέσος όρος 75% 
του  κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων μίας θερμοκοιτίδας φτάνει μέχρι και 
€750,000 αλλά μόνο το 1.5% είχε έναν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από €7,5 
εκατομμύρια. 
  Οι θερμοκοιτίδες μπορεί να είναι stand alone ή εισηγμένες σε ένα τεχνολογικό ή 
επιστημονικό πάρκο, μέσα σε μια πανεπιστημιούπολη, σε έναν εταιρικό ιδιωτικό 
τομέα - βασικά οπουδήποτε και όπου υπάρχει ζήτηση για εντατική επιχειρησιακή 
υποστήριξη. Οι θερμοκοιτίδες μπορούν να βρεθούν σε όλες τις περιοχές και τις θέσεις  
ουσιαστικά, βρίσκονται όπου η αγορά τους χρειάζεται. Αυτό είναι βασισμένο στις 
ανάγκες του επιχειρηματία και την εστίαση του τομέα της θερμοκοιτίδας. Όπου 
απαιτείται μία στενή εγγύτητα στην έρευνα, μία τεχνική υποστήριξη και ένας 
εξοπλισμός ή μια δυναμική επιχείρηση, η θερμοκοιτίδα μπορεί να παίξει καταλυτικό 
ρόλο. Παραδείγματος χάριν, όπου ένα πανεπιστήμιο έχει μια ισχυρή προσφορά 
βιοτεχνολογίας, είναι συνηθισμένο να βρεθεί μία θερμοκοιτίδα αφιερωμένη στην 
εμπορευματοποίηση των  επιχειρήσεων που βασίζονται στην βιοτεχνολογία. Ομοίως, 
οι θερμοκοιτίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να οδηγήσουν προς τα εμπρός 
την ανάπτυξη ενός ισχυρού cluster επιχειρήσεων, όπως IT επιχειρήσεις, δημιουργικές 
βιομηχανίες, και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, οι οποίες ενεργούν έπειτα ως 
μαγνήτης για άλλες καινοτομίες. 
   Μία θερμοκοιτίδα καθιερώνεται για να υποστηρίξει και να παγιοποιήσει τις 
επόμενες γενεές των SME και προκειμένου να γίνει αυτή, πρέπει να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες του επιχειρηματία ή της επιχείρησης. Υπό αυτήν τη μορφή, η ευελιξία 
είναι βασική. Οι θερμοκοιτίδες έρχονται με ή χωρίς «τοίχους». Οι περισσότερες 
θερμοκοιτίδες παρέχουν την ιδιοκτησία σε εύκαμπτη βάση που προσφέρει εύκολη-
είσόδο και εύκολή-έξόδο και προσφέρουν μερικές κοινές εγκαταστάσεις και 
υπηρεσίες. Το επίπεδο παροχής εξαρτάται από την κάθε μεμονωμένη θερμοκοιτίδα 
και τους τύπους επιχειρήσεων που στοχεύει, αλλά συχνά θα περιλάβει μια κεντρική 
περιοχή υποδοχής, κοινοτικές περιοχές (π.χ. αίθουσες συνεδριάσεων, κυλικείο,  
εστιατόριο, κουζίνες), η πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες, και στις περισσότερες 
περιπτώσεις θα προσφέρουν τις κοινές γραμματειακές υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες 
ανακουφίζουν το διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων , μειώνοντας κατά συνέπεια την 
ανάγκη για τον εξοπλισμό και το προσωπικό. Εντούτοις, υπάρχει ένας αυξανόμενος 
αριθμός «εικονικών» θερμοκοιτίδων που παραδίδουν μια παρόμοια συσκευασία των 
υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης και ανάπτυξης, αλλά χωρίς το στοιχείο των 
σωματικών ιδιοτήτων. 
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  Όταν έχει αναπτυχθεί ένα καινοτόμο προϊόν ή μία υπηρεσία και υπάρχει μία αγορά 
για αυτό, αλλά δεν υπάρχει η υποδομή προστασίας αυτής της καινοτομίας και η 
γνώση εμπορευματοποίησης, εδώ εισέρχεται η επιχειρηματική επώαση και ο 
σημαντικός ρόλος της θερμοκοιτίδας. Με την είσοδο σε μία θερμοκοιτίδα θα υπάρχει 
πρόσβαση στους ειδικούς IP που είναι δύσκολη η εύρεση τους από οικονομικής 
άποψης, πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες στον τομέα που μπορεί να βοηθήσει να 
εμπορευτεί το προϊόν ή την υπηρεσία, υπερπόντιοι συνεργάτες που βοηθούν στην 
καθιέρωση του προϊόντος στις διεθνείς αγορές και ακόμη και πρόσβαση σε 
συνδέσμους σε σημαντικούς οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν για να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η επιχείρηση.  
  Παράλληλα με αυτά, η θερμοκοιτίδα μπορεί να βοηθήσει τον επιχειρηματία να 
αυξήσει τις ικανότητές του μέσω των προσαρμοσμένων εργαστηρίων και της 
κατάρτισης, την υποστήριξη στη λογιστική και τη χρηματοδότηση, που βοηθά με τις 
φορολογικές επιστροφές και τη νομοθεσία και επίσης σας προσφέρει βοήθεια  εάν οι 
χρόνοι είναι σκληροί. Κατά μέσον όρο, οι πελάτες τείνουν να μείνουν μέσα στο 
περιβάλλον επώασης μέχρι και 3 έτη, αλλά υπάρχουν θερμοκοιτίδες που ειδικεύονται 
στην επιτάχυνση της αύξησης της επιχείρησής σας που λειτουργούν με όρους 6 
μηνών. Εξαρτάται πραγματικά από τη φύση της επιχείρησης και του τομέα η 
λειτουργία μέσα στην θερμοκοιτίδα και των απαιτήσεων του προϊόντος της 
υπηρεσίας που έχουν αναπτυχθεί.. 
  Σε όλα αυτά προστίθεται το πλεονέκτημα των διαφορετικών μεγεθών μονάδων έτσι 
ώστε μπορούν να εγκαταστήσουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς 
επεκτείνεστε. Δεδομένου ότι η ζήτηση για το διάστημα για το προσωπικό, τον 
εξοπλισμό και το απόθεμα αυξάνεται, μία θερμοκοιτίδα προσφέρει μια σειρά 
μεγεθών μονάδων για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καινοτόμων ξεκινημάτων. 
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2. Ιστορικό Θερμοκοιτίδων 
 
 

  Το Batavia βιομηχανικό κέντρο, συνήθως γνωστό ως η πρώτη θερμοκοιτίδα στις 
ΗΠΑ δημιουργήθηκε στην Batavia, στην Νέα Υόρκη, το 1959. Αλλά η έννοια της 
παροχής των υπηρεσιών επιχειρησιακής βοήθειας στις νεοσύστατες επιχειρήσεις με 
κοινές εγκαταστάσεις δεν είχε μεγάλη επιτυχία μέχρι τουλάχιστον την πρόσφατη 
δεκαετία του '70. Το 1980, περίπου 12 θερμοκοιτίδες λειτουργούσαν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες - όλοι τους στη βιομηχανική ζώνη στα βορειοανατολικά, τα οποία ήταν 
σοβαρά πληγέντα από τις περατώσεις εγκαταστάσεων στην προηγούμενη δεκαετία. 
  Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '80, η αύξηση βιομηχανικής επιχειρησιακής 
επώασης ήταν γρήγορη, δεδομένου ότι μερικά διορατικά άτομα είδαν τους 
περιορισμούς των κοινών στρατηγικών οικονομικής ανάπτυξης που εστίασαν απλώς 
στην έλξη βιομηχανίας και τις μεγάλες εταιρικές επεκτάσεις. Δεδομένου ότι άλλοι 
άρχισαν να αναγνωρίζουν την αξία της δημιουργίας και της επέκτασης των νέων 
επιχειρήσεων για να στηρίξουν τις τοπικές οικονομίες, οι περισσότερες κοινότητες 
ανέπτυξαν θερμοκοιτίδες για να υποστηρίξουν αυτές τις νέες επιχειρήσεις. Κατά την 
διάρκεια αυτής της περιόδου τρία ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έπαιξαν ρόλο 
στην σκηνή των επιχειρήσεων: 

• Κατά την μέσο-δεκαετία του '80, το U.S. Small Business Administration 
(SBA) προώθησε έντονα την ανάπτυξη θερμοκοιτίδων, που οργανώνουν μια 
σειρά περιφερειακών διασκέψεων για να διαδώσουν πληροφορίες για την 
επώαση. Το SBA δημοσίευσε επίσης ένα ενημερωτικό δελτίο και διάφορα 
εγχειρίδια θερμοκοιτίδων κατά τη διάρκεια αυτής περιόδου. Ως συνέπεια 
αυτές οι δραστηριότητες, οι θερμοκοιτίδες αυξήθηκαν σε από 20 το 1984 σε 
περισσότερο από 70 το 1987. 

• Το 1982, το νομοθετικό σώμα της Πενσυλβανίας θέσπισε το σχέδιο 
συνεργασίας του Walter Plosila για το κρατικό πρόγραμμα του Ben Franklin, 
μια από την πρώτη περιεκτική τεχνολογία και τις ημερήσιες διατάξεις 
κατασκευής. Αυτό το πρόγραμμα περιέλαβε τις θερμοκοιτίδες ως βασικό 
συστατικό και έγινε ένα πρόωρο πρότυπο για υποστήριξη της επιχειρησιακής 
επώασης και σε άλλα κράτη 

• Η εταιρία στοιχείων ελέγχου, υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή William 
Norris, έγινε μία από τις πρώτες υποστηρίκτριες της βιομηχανικής 
επιχειρησιακής επώασης. Με μια πεποίθηση ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις 
πρέπει να συνεργαστούν με την κυβέρνηση και άλλους τομείς για να 
καλύψουν σημαντικές κοινωνικές ανάγκες. Η Norris εταιρία διαμόρφωσε 
City Venture Corporation (CVC), ένα τμήμα στοιχείων ελέγχου που 
ανέπτυξε τις θερμοκοιτίδες σε διάφορες μεγάλες και μικρές πόλεις. Διάφορες 
επιτυχείς θερμοκοιτίδες αναπτύχθηκαν αρχικά με τη βοήθεια από CVC - 
συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού κέντρου στο Μπέρμιγχαμ, και 
το κέντρο επιχειρήσεων Pueblo στο  Pueblo, Colo. – το οποίο υπάρχει ακόμη 
και σήμερα. 

 
  Στα πιο πρόσφατα έτη, οι κοινότητες σε όλο τον κόσμο έχουν αγκαλιάσει την έννοια 
επιχειρησιακής επώασης. Στο Columbus, Μπέρμιγχαμ,, Τρόυ, Νέα Υόρκη, Ατλάντα  
San Jose, Καλιφόρνια, Φιλαδέλφεια, Καμπέρρα, Αυστραλία, Σαγγάη, Κίνα  
Κόβεντρυ, Αγγλία  και σε ισχύ πολλές άλλες. 
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  Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τις πληροφορίες που μοιράζονται μέσα σε αυτήν 
την νέα βιομηχανία, οι ηγέτες επιχειρησιακής επώασης διαμόρφωσαν την εθνική 
ένωση επιχειρησιακής επώασης (NBIA) το 1985 για να παρέχουν την κατάρτιση και 
τα εργαλεία για το ξεκίνημα και τις αρχάριες εταιρίες και για να χρησιμεύσουν ως 
ένα γραφείο συμψηφισμού για τις πληροφορίες για τα ζητήματα διαχείρισης και 
ανάπτυξης θερμοκοιτίδων. Η ιδιότητα μέλους της ένωσης έχει αυξηθεί από περίπου 
40 μέλη στο πρώτο έτος της σε περίπου 1600 το 2006. 
  Τον Οκτώβρίο 2006, υπήρξαν πάνω από 1.400 θερμοκοιτίδες στη Βόρεια Αμερική,  
Από εκείνους, 1.115 ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, 191 ήταν στο Μεξικό και 120 
είμαι στον Καναδά. Η NBIA υπολογίζει ότι υπάρχουν περίπου 5.000 θερμοκοιτίδες 
παγκοσμίως. Το πρότυπο επώασης έχει προσαρμοστεί για να ικανοποιήσει ποικίλες 
ανάγκες, από την ενθάρρυνση της εμπορευματοποίησης των πανεπιστημιακών 
τεχνολογιών, μέχρι την αυξανόμενη απασχόληση στις οικονομικά αδύναμες 
κοινότητες και μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα όχημα επένδυσης. 
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3.   Τομείς που προωθούνται από τις θερμοκοιτίδες 
 

• Τεχνολογία 
• Computer Software 
• Υπηρεσίες 
• Κατασκευαστικά έργα 
• Internet 
• Βιοτεχνολογία 
• Electronics/Microelectronics 
• Τηλεπικοινωνίες 
• Computer Hardware 
• Φαρμακευτική 
• Wireless τεχνολογία 
• Τεχνολογία φιλική προς την υγεία 
• Advanced materials 
• Άμυνα / Security programs 
• Ενέργεια 
• Τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον 
•  ΜΜΕ 
• Νανοτεχνολογία 
• Οικοδομικά έργα 
• Τέχνες 
• Τεχνολογίες διαστήματος 
• Μόδα 
• Τουρισμός 
 
  Οι περισσότερες θερμοκοιτίδες (περίπου 94 τοις εκατό) είναι μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις που στρέφονται στην οικονομική ανάπτυξη. Περίπου 
6 τοις εκατό των θερμοκοιτίδων είναι κερδοσκοπικές, που ιδρύονται συνήθως 
για να λάβουν τις επιστροφές στις επενδύσεις μετόχων 54% των θερμοκοιτίδων 
αναλύονται σε πολλούς τομείς και προωθούν νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. 39% 
επικεντρώνεται σε technology information. Ένα 4% επικεντρώνεται σε service 
business. Ένα 3% επικεντρώνεται σε κατασκευαστικά έργα. Περίπου 53 τοις 
εκατό των θερμοκοιτίδων λειτουργούν στις αστικές περιοχές, 28 τοις εκατό 
λειτουργούν στις αγροτικές περιοχές και περίπου 19 τοις εκατό λειτουργούν στις 
προαστιακές περιοχές. 
  Για να βάλουν την προκαταρκτική εργασία για ένα επιτυχές πρόγραμμα 
επώασης, οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδων πρέπει πρώτα να 
επενδύσουν το χρόνο και τα χρήματα σε μια μελέτη σκοπιμότητας. Μια 
αποτελεσματική μελέτη σκοπιμότητας θα βοηθήσει να καθορίσει εάν το 
προτεινόμενο πρόγραμμα έχει μια στερεά αγορά, μια υγιή οικονομική βάση και 
μια ισχυρή ενίσχυση της Κοινότητας. Όλοι αυτοί είναι κρίσιμοι παράγοντες στην 
επιτυχία μίας θερμοκοιτίδας. Μόλις τα καθιερωμένα, πρότυπα προγράμματα 
επιχειρησιακής επώασης δεσμεύουν στη βιομηχανία τις καλύτερες πρακτικές 
όπως η δόμηση για την οικονομική ικανότητα υποστήριξης, ή στρατολογώντας 
και αντισταθμίζοντας κατάλληλα την διαχείριση της επιχείρησης. Η ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων, η οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού διοικητικού συμβουλίου 
δίνει την μέγιστη έμφαση στη βοήθεια πελατών 
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4.  Θερμοκοιτίδες στην Ελλάδα 
 
 

Παρακάτω παραθέτω μία σύντομη περιγραφή των ελληνικών θερμοκοιτίδών: 
 

1)Θέρμη 
 

Η Θέρμη παρέχει 6000 τ.μ. σε ένα ειδικά κατασκευασμένο κτίριο με αίθουσες 
συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη, κέντρο ΙΤ κλπ που παρέχονται σε συνδυασμό με ενοίκιο 
χαμηλότερο της αγοράς, τηλεφωνικό κέντρο, γραμματειακή υποστήριξη για 
λογιστικές, οικονομικές και νομικές λειτουργίες. Φιλοξένησε 31 εταιρίες από τις 
οποίες οι 10 έτυχαν επένδυσης από την ίδια τη Θέρμη. Τα πεδία της 
συμπεριλαμβάνουν ιατρικές εφαρμογές, λογισμικό, internet apps, αγροτεχνολογία, 
telematics κλπ. Η διαδικασία έγκρισης περνά από σειρά επιτροπών (τεχνολογική, 
οικονομική, επένδυσης και αν είναι επιτυχής κατα μέσο όρο το 40% της εταιρίας 
αγοράζεται. 

 

2) I4G Business Incubator and Development Unit 

Παρέχει 1800 τ.μ. που έχουν υποδομή για 13-15 startups. Αυτή την στιγμή 
βρίσκονται 15 στην θερμοκοιτίδα με ειδίκευση στην πληροφορική, τις ασύρματες 
επικοινωνίες, τα ιατρικά εξαρτήματα και το περιβάλλον. Παραδείγματα επενδύσεων 
συμπεριλαμβάνουν: ICTV (video on demand), Experteam (καθαρισμός νερού για 
μεμονωμένα κτίρια), Reform (CRM apps), Medical Technology SA (διάδρομοι 
ασκήσεως για καρδιοπαθείς) και Cell Medical (τεχνολογίες βλαστοκυττάρων) 

 

3) i-cube 

Στην περίπτωση της i-cube, η επιζητούμενη καινοτομία έγκειται περισσότερο στο 
επιχειρηματικό μοντέλο παρά στην τεχνολογία. Παρέχονται διασυνδέσεις και 50-200 
χιλ. ευρώ ανά εταιρία ενώ ακολουθεί και 2ος γύρος συνολικά με αντάλλαγμα το 20-
49% της startup. Μετά από 2-3 χρόνια το μερίδιο πωλείται πίσω στους entrepreneurs. 
Το πιο επιτυχημένο παράδειγμα επένδυσης της i-cube είναι το Spirit (process 
management software) ενώ κι άλλες εταιρείες υπάρχουν στο site του i-cube. 

 

4) Velti Centre for Innovation 

Αγοράζει μετοχές 33-49% της startup για 150-450 χιλ. ευρώ με ορίζοντα 5 χρόνων. 
Ως τώρα έχει επενδύσει σε εφαρμογές όπως το Amplus (αλγοριθμική ανάλυση 
επιχειρηματικών πληροφοριών), Evorad (συσκευές medical imaging), nsquared Labs 
(mobile blogging) και M-Point (mobile mapping/traffic software) και επομένως αυτό 
την κάνει ίσως από αυτούς στο χώρο που ταιριάζουν πιο πολύ με τη νοοτροπία του 
OpenCoffee. 

 

http://www.experteam.gr/
http://www.reform.gr/default.php
http://www.spirit-intl.com/
http://www.vci.gr/
http://www.evorad.com/
http://www.nsquared.gr/
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5) Ini-cubator 

Η αθηναϊκή αυτή θερμοκοιτίδα προσφέρει υπηρεσίες (workspace, admin, marketing, 
networking, κλπ) για τα πρώιμα και όχι μόνο στάδια μιας επιχείρησης. Στα success 
stories της συγκαταλέγει την Environmental Remote Sensing Technologies 
(συστήματα μέτρησης βροχής, ταχύτητα αέρα κλπ), η Diabetes Smart Measurement 
Devices (προσθήκη κινητού για μέτρηση επίπεδου γλυκόζης στο αίμα), StreamSkin 
Digital Content Protection (multi-media watermarking) και την Vitelco (video 
teleconferencing). 

 

6) Inqlab 

H Inqlab φένεται να προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες με την ini-cubator με εταιρείες 
που ήδη βρίσκονται στη θερμοκοιτίδα να είναι οι MindSpatialConsulting, Voiceweb 
(υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων), IDataLab (παροχή χρηματοικονομικής 
πληροφόρησης). 

 

7) HTCI-Corallia 

Η Corallia, δίνει έμφαση στην μικροηλεκτρονική που βρίσκεται στα βόρεια της 
Αθήνας. Ένας μεγάλος αριθμός εταιρείων ανήκει στο cluster και σε αυτές παρέχεται 
οικονομική υποστήριξη και ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
υπάρχει προοπτική για επέκταση του cluster και σε άλλα πεδία πέραν της 
μικροηλεκτρονικής με ίσως πιο ενδιαφέρον τις Τεχνολογίες Γνώσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rstech.com.gr/
http://streamskin.com/
http://streamskin.com/
http://www.inqlab.gr/
http://mindspatialconsulting.gr/
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5. Αναλυτική Παρουσίαση Ελληνικών Θερμοκοιτίδων 

 

5.1 Θερμοκοιτίδα Θέρμης 

 
Οι μέτοχοι της θερμοκοιτίδας είναι οι εξής: 

• Β. Ν. Τάκας: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, 
επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται πολλά χρόνια σε επιχειρηματικές 
συμμετοχές στην Βόρεια Ελλάδα. 

• ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.: Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, με μακρά ιστορία σε επιχειρηματικές συμμετοχές και ασφαλιστικές 
μεσιτείες και δυναμική παρουσία στην περιοχή. 

• PROTON BANK Α.Ε.: Η τράπεζα δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς 
της εμπορικής και επενδυτικής τραπεζικής και των επενδυτικών υπηρεσιών 
και διαθέτει δίκτυο 17 καταστημάτων σε όλη την χώρα. Επίσης 
δραστηριοποιείται, μέσω θυγατρικών εταιριών, στο χώρο του Asset 
Management, των ασφαλιστικών υπηρεσιών και του Real Estate, και διαθέτει 
κεφάλαια άνω των €350 εκ., συνολικό ενεργητικό πλέον των €1.5 δισ., 
χορηγήσεις ύψους €900 εκ. και καταθέσεις πλέον του €1.1 δισ. 

• IBG A.E. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: Θυγατρική εταιρεία της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, η 
οποία ανήκει στον όμιλο της Marfin Bank. Η MARFIN FINANCIAL GROUP 
(MARFIN F.G.) αποτελεί έναν όμιλο συμμετοχών και επενδύσεων στον 
τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο. Η θυγατρική εταιρία του 
ομίλου MARFIN BANK δραστηριοποιείται στη τραπεζική αγορά (Private 
Banking και Asset Management, Personal Banking, Loans and Leverage) και 
στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. H θυγατρική INVESTMENT BANK 
OF GREECE δραστηριοποιείται στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής και 
των χρηματιστηριακών συναλλαγών.H MARFIN FINANCIAL GROUP είναι 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και συμπεριλαμβάνεται στον 
δείκτη FTSE 40. 

 

Εγκαταστάσεις τις οποίες προσφέρει η Θερμοκοιτίδα: 

• Αίθουσες Συνεδρίων και Πολλαπλών Χρήσεων: Διατίθενται εξοπλισμοί 
εξαιρετικά προηγμένοι όπως video προβολείς, τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονα μέσα προβολής, 
επικοινωνίας και επεξεργασίας. Οι αίθουσες συνεδρίων - πολλαπλών χρήσεων 
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είναι ευέλικτες και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων. Οι 
αίθουσες συνεδρίων - πολλαπλών χρήσεων είναι ευέλικτες και 
διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων. 

• Δωμάτιο Τεχνολογίας - Χώρος Βιβλιοθήκης: Ο χώρος είναι εξοπλισμένος 
με τα απαραίτητα μηχανήματα για την υποστήριξη των πελατών της 
Θερμοκοιτίδας, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα πολλαπλών δυνατοτήτων, 
εκτυπωτές, μηχανήματα fax, μεμονωμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.λ.π. Στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να αναζητήσει 
ηλεκτρονικά πληροφορίες για δημοσιεύματα, άρθρα, συγράμματα κ.λ.π. του 
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Κατά την επιμέλεια της ηλεκτρονικής 
Βιβλιογραφίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομιών 
και επιχειρηματικών πρακτικών. Σημαντικό σημείο αποτελεί η δυνατότητα 
πρόσβασης σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές και τεχνολογικές 
βάσεις δεδομένων όλων των κλάδων. 

• Χώρος Πληροφορικής: Ο χώρος Πληροφορικής είναι εξοπλισμένος με όλα 
τα απαραίτητα μηχανήματα, όπως σύγχρονους servers, ψηφιακό τηλεφωνικό 
κέντρο, κατανεμητές (routers) για κάθε μία από τις θερμοκοιτιδιζόμενες 
επιχειρήσεις, τερματική συσκευή μικροκυματικής ζεύξης κλπ, τα οποία είναι 
αναγκαία για την σωστή λειτουργία όλου του δικτύου της Θερμοκοιτίδας και 
των ενοίκων της. Η πρόσβαση στο χώρο αυτό επιτρέπεται μόνο στον 
υπεύθυνο της Θερμοκοιτίδας. Επίσης στον χώρο υπάρχει η κατάλληλη 
υποδομή, μέσω της οποίας παρέχονται στους ενοίκους της Θερμοκοιτίδας 
σύγχρονες υπηρεσίες δια-δικτύου με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες, όπου 
τηρούνται υψηλοί κανόνες ασφαλείας. 

• Χώρος Εστιάσεως – Κυλικείο: Η Θερμοκοιτίδα διαθέτει έναν καλαίσθητο 
και κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο για την εστίαση των ενοίκων που 
λειτουργεί και ως χώρος συνάντησης κατά το διάλειμμα της εργασίας. 

Υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η θερμοκοιτίδα: 

• Ενοικίαση κύριων εγκαταστάσεων, με σύγχρονους και άρτια 
εξοπλισμένους χώρους εργασίας που διαθέτουν επίσης βοηθητικούς και 
κοινόχρηστους χώρους. 

• Ειδικές εγκαταστάσεις: αίθουσες συνεδρίων, παρουσιάσεων, βίντεο 
συνδιασκέψεων. 

• Εύρεση κεφαλαίων: επιχειρηματικά κεφάλαια, δάνεια, επιχορηγήσεις. 
Κάθε ένοικος έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια που 
ανέρχονται έως 2.000.000 ευρώ. 

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες: νομικές, γραμματειακή υποστήριξη, 
τηλεφωνικό ψηφιακό κέντρο, κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών, διαδίκτυο, 
λογιστικά, εκτυπώσεις. 

• Υπηρεσίες υπεραξίας: υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας, επιχειρηματικά 
σχέδια, εκπαίδευση, προσλήψεις, πιστοποίηση ποιότητας, πληροφορική, 
δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, κλπ. 

• Συμβουλευτική: υλοποίηση σχεδίων δράσης, συστημάτων μέτρησης του 
επιχειρηματικού αποτελέσματος. 

• Διασύνδεση: υπηρεσίες διασύνδεσης με επιχειρηματικές ενώσεις, 
ομοειδείς επιχειρήσεις, τεχνολογικά-ερευνητικά πάρκα, πανεπιστήμια. 
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Παρακάτω παραθέτω τα κριτήρια αξιολόγησης εισόδου στην θερμοκοιτίδα 
της Θέρμης: 

 

• Ενδεικτικά αποδεκτά γίνονται τα επιχειρηματικά σχέδια επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε: Λογισμικό, υπολογιστές και περιφερειακά 
τους, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, διαδικτυακές ή βασισμένες σε web 
υπηρεσίες και προϊόντα ή ακόμη και ιδέες, multimedia, βιοτεχνολογία, 
τεχνολογία σχετική με την ενέργεια ή το περιβάλλον, ή οποιαδήποτε άλλη 
υπηρεσία, προϊόν, διαδικασία, ή επιχειρηματική ιδέα που σχετίζεται και 
ενσωματώνει τεχνολογικά καινοτομικά χαρακτηριστικά. Η θερμοκοιτίδα 
δέχεται τόσο επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όσο και επιχειρήσεις που 
κατέχουν ή αναπτύσσουν κάποιου είδους προϊόν, διαδικασία, ή 
επιχειρηματική ιδέα που εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. 

• Στοιχεία μίας ικανής ομάδας διοίκησης.: Η Θερμοκοιτίδα παρέχει στις 
επιχειρήσεις - ενοίκους υπηρεσίες και υποστήριξη σε θέματα διοίκησης, αλλά 
και στελέχωσής τους με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα απαρτίζει την 
διοίκηση και θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια εισόδου στην 
Θερμοκοιτίδα. Η ικανότητα της ηγεσίας τους να καταρτίζει και να υλοποιεί τα 
Επιχειρηματικά Πλάνα, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα στρατηγικά της 
πλεονεκτήματα. Η Θερμοκοιτίδα θα παρέχει κάθε είδους υποστήριξη και θα 
σταθεί δίπλα στην Διοίκηση των ενοίκων σε όλες τις αποφάσεις τους, σε κάθε 
θετική ή αρνητική συγκυρία. 

• Κεφάλαιο Κίνησης για 6-12 μήνες: Η Θερμοκοιτίδα δέχεται επιχειρήσεις με 
κεφάλαιο κίνησης, που προέρχεται είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από 
χρηματοδότηση άλλων μορφών (επιδοτήσεις, venture capital, seed capital), 
και θεωρείται πως επαρκεί για την υλοποίηση του προτεινόμενου στην 
Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικού Σχεδίου για ένα αρχικό διάστημα περίπου 6-
12 μηνών. Η Θερμοκοιτίδα εξετάζει κάθε πρόταση με ιδιαίτερη προσοχή και 
όταν απαιτούνται κεφάλαια για τα αρχικά στάδια ζωής μιας επιχείρησης, 
εφόσον αυτή είναι ικανή να κάνει χρήση των πόρων, θα προωθεί με 
γρήγορους ρυθμούς τις απαιτούμενες διαδικασίες χρηματοδότησής της. 

Παρακάτω παραθέτω τα κριτήρια χρηματοδότησης: 

• Επένδυση σε εταιρείες με προηγμένη επιχειρηματική κουλτούρα. 
• Επένδυση σε εταιρείες με τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν σημαντικές 

πρακτικές συνέργειες. 
• Επένδυση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, περίπτωση που απαιτεί βέβαια πολύ 

περισσότερα από οικονομικούς πόρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία, όπως 
την στενή και ομαλή σχέση με την διοίκηση της Θερμοκοιτίδας με την 
παροχή από την πλευρά της μιας σειράς υπηρεσιών αυξημένης υπεραξίας. 
Εξαίρεση είναι δυνατόν να αποτελέσουν εταιρείες οι οποίες, μπορεί μεν να 
μην είναι νεοσύστατες, πληρούν όμως όλες τις προϋποθέσεις εισόδου, 



 14 

δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα με ενσωματωμένη τεχνολογία και έχουν 
πολύ ανεπτυγμένες τις διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης. 

• Επένδυση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αγορές με βάθος. 
• Δυνατότητα παρακολούθησης από πολύ κοντά όλων των επενδύσεων που θα 

υλοποιούνται, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 

Οι επιχειρήσεις που στεγάζει η θερμοκοιτίδα είναι οι εξής: 

• Bio Imerosin 
• Bio Insecta 
• Bioprotein 
• Hellabio 
• Liaison 
• Pharmathen Industrial 
• Trinity Systems 
• Vidavo 
• Digicube 
• Hellastat 
• Omnicon 
• Process System Enterprise 
• Second Method 
• 3Pi 
• Gas Systems 
• Hisoft 
• Link Technologies 
• Navinext 
• RFID Technology 
• EUTrek 
• Netpia 
• Onisis 
• NeuroPublic 
• Novasoft 
• Ait 
• m Technology 
• Metron Ariston 
• rethiNK 
• SigMaplan 
• Solar Systems 
• I2E 
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5.2 Θερμοκοιτίδα I4G 

 

 

Μέτοχος της θερμοκοιτίδας είναι οι ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ A.E., η οποία επένδυσε 
€5.492.912. Είχε προηγηθεί υποβολή σχετικής αίτησης για την ένταξη της επένδυσης 
στο Πρόγραμμα “ΕΛΕΥΘΩ” του ΥΠ.ΑΝ. το Σεπτέμβριο του 2001. Η ανέγερση των 
κτιριακών υποδομών της i4G ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2001 ενώ η αποπεράτωσή τους 
ολοκληρώθηκε το Μάιο 2003, οπότε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία με την 
εγκατάσταση των πρώτων επιχειρήσεων, συνεχίζοντας έκτοτε με σταθερούς ρυθμούς 
ανάπτυξης την προσέλκυση στους χώρους της νέων ιδιαίτερα φιλόδοξων και πολλά 
υποσχόμενων επιχειρήσεων. 

 

Οι εγκαταστάσεις που προσφέρει η θερμοκοιτίδα είναι οι εξής: 

• Κτιριακές εγκαταστάσεις 1800 τ.μ. στην Πυλαία Θεσσαλονίκης 
• Κυψέλες για εγκατάσταση 13 - 15 επιχειρήσεων, 
• Αίθουσες συσκέψεων χωρητικότητας 6-8 ατόμων 
• Αίθουσες σεμιναρίων & παρουσιάσεων χωρητικότητας 10-50 ατόμων 
• Πλήρως εξοπλισμένο φωτοτυπικό κέντρο 
• Αίθουσα εστίασης, πλήρως εξοπλισμένη για τη σίτιση των στελεχών 
• Χώρων στάθμευσης – ανάλογων των μισθωμένων τετραγωνικών μέτρων ανά 

επιχείρηση 
• Φωτοτυπικού κέντρου – πλήρως εξοπλισμένου με συστήματα κοπής, 

βιβλιοδεσίας & διάτρησης εντύπων 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η θερμοκοιτίδα είναι οι εξής: 

• Ενημέρωση για επιχειρηματικές εκδηλώσεις και ημερίδες στην περιοχή 
• Νομικά θέματα 
• Δημόσιοι Διαγωνισμοί – καθεστώς συμμετοχής, διαδικασίες, κλπ. 
• Σχεδίασης επιχειρηματικής δραστηριότητας 
• Υποστήριξης νεο-ιδρυόμενων επιχειρήσεων 
• Διαχείριση τεχνολογίας και τεχνολογικά προγράμματα 
• Διοίκησης (management) 
• Διασφάλισης Ποιότητας 
• Μεταφορά τεχνογνωσίας  
•  Μεταφορά τεχνολογίας / καινοτομίας 
• Ανάπτυξη πρωτοτύπων 
• Υπηρεσίες τεχνομεσιτείας, technology brokers 
• ΙΤ (web platform, hosting, networking) 
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• Ανασχεδιασμός Διεργασιών (BPR) 
• Ανθρώπινοι πόροι (επιλογή προσωπικού – προσλήψεις) 
• Επενδύει μακροπρόθεσμα (3-7 χρόνια) 
• Λαμβάνει συνήθως 20-30% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ η μέγιστη 

συμμετοχή της φτάνει το 49% 
• Αναλαμβάνει κυρίως ρόλο καθοδηγητικό/coaching (δωρεάν παροχή). 
• Προχωρεί σε συμμετοχή και σε start ups στα οποία οι μέτοχοι εισφέρουν 

μετοχικό κεφάλαιο 
• Επιλέγει διασπορά σε διάφορους κλάδους και σε δυναμικά αναπτυσσόμενες 

αγορές, 
• Χρηματοδοτεί επιχειρήσεις, αξιοποιώντας επενδυτικές ευκαιρίες, εθνικών και 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, 
• Η i4G, για επενδύσεις υψηλού ρίσκου ή/και πολύ υψηλού ποσού κεφαλαίων, 

συνεργάζεται με venture capitals (4Ε ΑΕΚΕΣ, ALPHA TRUST 
INNOVATION ΑΕΚΕΣ), ενώ στοχεύει να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάπτυξης 
Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ). 

 
Κριτήρια αξιολόγησης ένταξης στην θερμοκοιτίδα: 

• Νεαρή ηλικία της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, 
• Πρόσφατη παρουσία στην αγορά της προτεινόμενης νέας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 
• Καινοτομικός χαρακτήρας του αντικείμενου της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 
• Δραστηριοποίηση σε κλάδους έντασης γνώσης 
• Νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
• Ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών 
• Τεχνολογικό επίπεδο των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών 
• Φερεγγυότητα των μετόχων & βαθμός αφοσίωσης στην επιχείρηση 
• Ποιότητα Διοικητικού Επιπέδου (γνώσεις, εμπειρία, σοβαρότητα 

διευθυντικών στελεχών) 
• Αποτίμηση της συμμετοχής της εταιρίας (ελκυστική τιμή μετοχής) 
• Ευκολία εξόδου από την επένδυση 
• Προοπτικές απόδοσης (Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης ΕΣΑ (IRR) 
• Διάρκεια απόδοσης της επένδυσης 

 
Οφέλη τα οποία εξασφαλίζει η θερμοκοιτίδα για τις εταιρείες ενοίκους της: 

• την επίτευξη ενός υψηλότερου ποσοστού επιβίωσης των νεοϊδρυόμενων 
(start-up) επιχειρήσεων στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους και τη βελτίωση 
του ρυθμού ανάπτυξής τους στην συνέχεια 

• Την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης νέων (early stage) επιχειρήσεων 
• Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα διαμορφώσιμους χώρους από 

25τ.μ. μέχρι και 100 τ.μ. 
• State of the art υποδομές και εξοπλισμό, που μειώνουν το απαιτούμενο για τη 

λειτουργία της επιχείρησης κεφάλαιο και της επιτρέπουν να λειτουργεί με 
μικρότερες δανειακές υποχρεώσεις 

• Κοινή μέριμνα λειτουργικών θεμάτων (συντήρηση και καθαρισμός, 
κοινόχρηστων χώρων, γενικότερα του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου) 
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• Επαγγελματικά δίκτυα υποστήριξης, που εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις 
λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια σε προβλήματα, προτού ακόμη τα 
προβλήματα αυτά γίνουν τόσο σοβαρά ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τη 
λειτουργία της 

• Υποστήριξη για την προβολή των επιχειρήσεων και την προώθηση των 
πωλήσεων τους. 

• Δικτύωση και προώθηση συνεργασιών μεταξύ των νέων επιχειρήσεων, με 
σκοπό τη μεγιστοποίηση της εσωτερικής αλληλοβοήθειας στα πλαίσια του 
χαρτοφυλακίου της θερμοκοιτίδας i4G. 

• Επιχειρηματικά κεφάλαια ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση της επέκτασης 
τόσο σε επίπεδο βραχυπρόθεσμων λειτουργικών δαπανών όσο και σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

• Προγράμματα διοίκησης, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών και 
τη βελτίωση της ικανότητάς τους να διοικούν την αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
είτε μέσω κατάλληλων προσλήψεων, είτε μέσω πρόσβασης σε εξωτερικούς 
ειδικούς συνεργάτες 

 
Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην θερμοκοιτίδα είναι οι εξής: 

• Digital Innovations 
• Exothermia 
• Sportscout 
• ICTV Hellas 
• Atlantis 
• Encore 
• ADP 
• MIK3 
• Medical Technology 
• Tero 
• Flow Dynamics Hellas SA 
• Actus 
• Reform S.A. 
• Entersoft 
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5.3 Θερμοκοιτίδα i-cube 

 
 

  Η i-cube μετασχηματίζει τις  ιδέες σχετικά με τεχνολογίες σε επιχειρήσεις που 
ικανοποιούν τις αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς. Οι επιχειρήσεις της θερμοκοιτίδας 
είναι αυτάρκεις και επιτυχείς επειδή τους δόθηκαν οι πόροι για να αναπτύξουν αυτές 
τις ιδέες. Και επειδή είχαν πρόσβαση σε ένα επιχειρησιακό δίκτυο που ήταν έτοιμο 
προς στο συνεργάτη. Από την καθιέρωσή της θερμοκοιτίδας το 2000, στεγάζονται 14 
μεμονωμένες επιχειρήσεις. Τα €13 εκατομμύρια που περιβάλουν τις επιχειρήσεις 
αντιπροσωπεύουν το μίγμα ανθρώπινης εμπειρίας και οικονομικό κεφάλαιο και οι 
εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για να δημιουργήσουν επιχειρήσεις έτοιμες να 
κάνουν μια διαφορά στην αγορά τους παρέχονται άμεσα.. Το σχέδιο επένδυσής 
χρηματοδοτείται εν μέρει από το ελληνικό πρόγραμμα Υπουργείου Ανάπτυξης 
(γενική γραμματεία για την έρευνα και την τεχνολογία) ELEFTHO Programme . 
 
  Οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η θερμοκοιτίδα είναι οι εξής: 

• Με την σταθερή παρακολούθηση της αγοράς, η i-cube είναι σε θέση να 
προσδιορίσει τις επιχειρησιακές ιδέες που έχουν τη δυνατότητα να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς. Μέσω της στρατηγικής καθοδήγησης 
και προγύμνασης, οι επιχειρήσεις της θερμοκοιτίδας είναι σε θέση να 
μετατρέψουν αυτές τις ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες και να διατυπώσουν 
τα επιχειρησιακά σχέδια που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα αγοράς τους. 

• Η i-cube παρέχει το κεφάλαιο εκκίνησης για να υποστηρίξει τα πρώτα στάδια 
του κεφαλαίου ανάπτυξης και επέκτασης της επιχείρησης και υποστηρίζει την 
εμπορευματοποίηση της επιχείρησης. Οι νέες επιχειρήσεις ενισχύονται στις 
πηγές επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός 
δικτύου ιδιωτικών επενδυτών και συνεργαζόμενων οργανώσεων από τον 
τομέα του κεφαλαίου του επιχειρηματικού κινδύνου. 

• Η i-cube συνδέει τις νέες επιχειρήσεις με το διεθνές δίκτυο επιχειρήσεων, 
ακαδημαϊκών οργανισμών, ατόμων και οργανώσεων με τους οποίους έχει 
λειτουργήσει για χρόνια. Το όφελος των επιχειρήσεων από τέτοιες 
συνεργασίες βρίσκεται σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδο ανάπτυξης, αποκτούν 
πρόσβαση στην τεχνολογία, σε πληροφορίες, σε ένα καταρτισμένο προσωπικό 
και σε επιχειρησιακές ιδέες που είναι συμπληρωματικές. Σε λειτουργικό 
επίπεδο, αποκτούν πρόσβαση στις αγορές και στους καθιερωμένους διαύλους 
διανομής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 

• Η i-cube παρέχει γραφεία για όλες τις «up-and-coming» επιχειρήσεις. Οι 
παροχές περιλαμβάνουν την επίπλωση γραφείων, την τεχνολογική υποδομή 
(PC, κεντρικοί υπολογιστές, κ.λπ.), την υποδομή τηλεπικοινωνιών (συνδέσεις 
με το Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, 
fax), τα δωμάτια διασκέψεων, και τη διοικητική υποστήριξη (γραμματειακό 
και προσωπικό υποδοχής). 

• Η i-cube παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης που είναι 
ουσιαστικές στην ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης. Αυτές περιλαμβάνουν 
τη λογιστική, τον έλεγχο, τη φορολογία, και τις νομικές υπηρεσίες, καθώς 
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επίσης και την ανθρώπινη στρατολόγηση του δυναμικού και την εκτελεστική 
επιλογή. 

 
Οι επιχειρήσεις ένοικοι της θερμοκοιτίδας είναι οι εξής: 

• Spirit S.A. 
• Ιnnovis s.A. 
• Travel Zone Ltd. 
• Oration S.A. 
• Future Reality S.A. 
• Mindwell S.A. 
• Your Partner S.A. 
• Τheron S.A. 
• Regate S.A. 
• Imagics s.A. 
• Dipolon AT S.A. 
• Clickhome S.A 
• R.E. NET S.A. 
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5.4 Θερμοκοιτίδα VCI 

 
 

  Η διοίκηση της θερμοκοιτίδας: 

• Αλέξανδρος Μούκας, Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ο κ. Αλέξανδρος Μούκας είναι ιδρυτικό στέλεχος της VCI. Ήταν συν-ιδρυτής και 
διετέλεσε Chief Scientist της αμερικανικής εταιρείας FCI η οποία εξαγοράσθηκε 
πρόσφατα από την SAP. Στο παρελθόν έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο ΜΙΤ 
Media Lab και Sloan School of Management με εξειδίκευση σε εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης σε e-business, και στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου της 
Σκωτίας στον τομέα της Ρομποτικής. Έχει επίσης ολοκληρώσει τις πτυχιακές του 
σπουδές στο Αμερικανικό Κολλέγιο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και σε 
Computer Information Systems. 

• Χρήστος Κασκαβέλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 
Ο κ. Χρήστος Κασκαβέλης είναι Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό στέλεχος της VCI. 
Σχεδίασε λογισμικά συστήματα Supply Chain Management και Production 
Scheduling για τις εταιρείες Pratt & Whitney, Analog Devices, General Electric 
και Lucent Technologies. Kατέχει διδακτορικό πτυχίο στο τομέα του Supply 
Chain Management και μεταπτυχιακό τίτλο στο Manufacturing Engineering από 
το Boston University, ενώ ολοκλήρωσε τις πτυχιακές του σπουδές σε Electrical 
Engineering και Business Economics στο Brown University.  

• Γιώργος Καραντώνης, Διευθύνων Σύμβουλος 

 
Ο κ. Γιώργος Καραντώνης υπήρξε μέτοχος και Διευθυντής του Γραφείου Αθήνας 
για την εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων Ατλαντίς Συμβουλευτική. Παλαιότερα 
ήταν Director of Operations στην εταιρία Velti και υπήρξε συνιδρυτής και 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Agiltech, ενώ για πολλά χρόνια διατέλεσε 
Διευθυντής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στον Όμιλο Πουλιάδη. Διαθέτει 
πτυχίο Γεωλογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. από 
το Πανεπιστήμιο του Leeds στη Μεγάλη Βρετανία και MBA από το ALBA. 

• Μενέλαος Σκουλούδης, Μέλος Δ.Σ.  

 
Ο κ. Μενέλαος Σκουλούδης εργάσθηκε στην εταιρεία συμβούλων McKinsey & 
Company στη Νέα Υόρκη καθώς και στην Αθήνα, όπου υπήρξε Διευθυντής 
Έργων στους τομείς της φαρμακοβιομηχανίας, της βιοτεχνολογίας, της 
επικοινωνίας και της ενέργειας. Ο κ. Σκουλούδης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο 
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MBA από το Harvard Business School και Χημικού Μηχανικού από το ΜΙΤ, ενώ 
αποφοίτησε από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτενείου. 

 

Οι Υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει η VCI στις εγκατεστημένες στη Θερμοκοιτίδα της 
επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, είναι:  

• Στρατηγική καθοδήγηση και Δίκτυο Επαφών 
• Πωλήσεις και Υπηρεσίες Εμπορικής Ανάπτυξης  
• Υπηρεσίες Οικονομικού / Νομικού Σχεδιασμού 
• Υπηρεσίες Μάρκετινγκ / Δημοσίων Σχέσεων  και Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού 
• Υπηρεσίες Λειτουργιών/Διοικητικής Υποστήριξης 
• Υπηρεσίες Λογιστηρίου 
• Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
• Ανάπτυξη Λογισμικού, Διασφάλιση Ποιότητας και Υπηρεσίες Διοίκησης 

Έργου  

Πιο συγκεκριμένα η VCI παρέχει σε νεοσύστατες – κυρίως υψηλής τεχνολογίας – 
επιχειρήσεις, χώρο στέγασης σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως και όλα τα 
απαραίτητα για τη πλήρη λειτουργία ενός γραφείου (έπιπλα, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, πρόσβαση στο Internet, κ.α.)  Εκτός των 
παραπάνω, η VCI προσφέρει επίσης, νομικές, οικονομικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, υποστήριξη σε διοικητικά θέματα, καθώς και βοήθεια στην εξεύρεση 
κατάλληλων στελεχών.  Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται στις νεοσύστατες εταιρείες 
και ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των πρώτων αναγκών.  Σε 
αντάλλαγμα για την παροχή κεφαλαίων και υπηρεσιών, η Θερμοκοιτίδα αποκτά ένα 
μειοψηφικό ποσοστό της εταιρείας.  Στόχος της Θερμοκοιτίδας είναι να υποστηρίζει 
τις νεοσύστατες εταιρείες και να τους παρέχει όσο το δυνατό περισσότερες 
διευκολύνσεις και υπηρεσίες, έτσι ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν 
στις αμιγώς παραγωγικές δραστηριότητες.  

Οι εγκαταστάσεις τις οποίες παρέχει η VCI στις επιχειρήσεις – ενοίκους της είναι οι 
εξής: 

• Datacenter :Το Datacenter είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα 
μηχανήματα για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της Θερμοκοιτίδας και την 
παροχή σύγχρονων υπηρεσιών διαδικτύου σε εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες 
σε όλες τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. 

• Document Services: Ο χώρος του Document Services διαθέτει όλα τα 
απαραίτητα μηχανήματα, όπως: φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, 
μηχανήματα fax, σαρωτές, κ.α., για την σωστή και άρτια υποστήριξη όλων 
των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. 

• Χώρος Βιβλιοθήκης: Στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να αναζητήσει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, επιλέγοντας από πλήθος βιβλίων, συγγραμμάτων, 
άρθρων κ.λ.π. 

• Χώρος Εστίασης : Αίθουσα εστίασης, πλήρως εξοπλισμένη για τη σίτιση των 
στελεχών. 
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• Αίθουσες Συσκέψεως: Στις εγκαταστάσεις της VCI υπάρχουν αίθουσες 
συσκέψεων και παρουσιάσεων, χωρητικότητας 6-20 ατόμων, οι οποίες 
διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των ενταγμένων επιχειρήσεων. Στις 
αίθουσες αυτές παρέχεται εξοπλισμός προηγμένης τεχνολογίας όπως: 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολείς video, καθώς και οποιοδήποτε άλλο 
μέσο χρειάζεται για συσκέψεις και παρουσιάσεις. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μίας επιχείρησης που επιθυμεί να εισέλθει στις 
θερμοκοιτίδα VCI είναι τα εξής: 

• Ικανότητα της  Διοικητικής Ομάδας της υποψήφιας εταιρείας 
• Καινοτομία του προϊόντος ή/και των υπηρεσιών σε σύγκριση με την αγορά  
• Ικανότητα καθορισμού χρονοδιαγράμματος ερευνητικών και τεχνολογικών 

δραστηριοτήτων 
• Αξιοποίηση της τεχνολογικής έρευνας  
• Ανάγκη για χρηματοδότηση και παροχή υπηρεσιών 

Η Θερμοκοιτίδα δέχεται τόσο εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών, όσο και εταιρείες που 
κατέχουν ή αναπτύσσουν κάποιου είδους προϊόν, διαδικασία, ή επιχειρηματική ιδέα 
που εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες που υποστηρίζει η VCI. 

Όσο για την χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΕΥΘΩ της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η VCI βρίσκεται στην θέση να 
χρηματοδοτήσει εταιρείες έναντι συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο σε 
ποσοστό από 33,04% έως 49%. Για ανάλογη συμμετοχή, στα παραπάνω ποσοστά η 
VCI είναι σε θέση να επενδύσει ποσά μεταξύ 20 και 400 χιλιάδες ευρώ. Σημειώνουμε 
ότι η VCI είναι σε θέση να συνεργαστεί με άτομα ή ομάδες ακόμη και πριν την 
ίδρυση της Εταιρείας τους, διαθέτοντας την εμπειρία στην σύσταση εταιρειών και 
συμμετέχοντας με τους παραπάνω όρους στο μετοχικό κεφάλαιο από την ίδρυση. 

  Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται μέσα στην θερμοκοιτίδα είναι οι εξής: 

• Evorad 
• Amplus 
• N-squared 
• Mpoint 
• Digital Rum 
• Tagem 
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5.  Θερμοκοιτίδα iNiCubator 

 
Η iNi-CUBATOR είναι μία δικτυωμένη θερμοκοιτίδα τεχνολογίας, που βρίσκεται 
στην Αθήνα, είναι μέλος του διεθνούς δικτύου των οργάνων για την ηλεκτρονική 
γραφιστική (iNI-GraphicsNet) και ο μέτοχος πλειοψηφίας της επιχείρησης. Η  iNi-
CUBATOR λειτουργεί ως ανεξάρτητος κόμβος της iNI-GraphicsNet Stiftung, που 
συνδέεται πολύ με το διάσημο ίδρυμα Fraunhofer ηλεκτρονικής γραφιστικής (IGD), 
παρέχοντας την απαραίτητους για υποστήριξη μηχανισμούς στους επιστήμονες και 
στους επιχειρηματίες για την επώαση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Η iNi 
CUBATOR έχει αυτήν την περίοδο τα γραφεία θυγατρικών & συνεργατών στην 
Ελλάδα, τη Γερμανία & τις ΗΠΑ και είναι πάντα στη διαδρομή της περαιτέρω 
επέκτασης. Το σχέδιο επένδυσης iNi-CUBATOR χρηματοδοτείται εν μέρει από το 
ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, γενική γραμματεία έρευνας & τεχνολογίας 
(πρόγραμμα «Eleftho») αλλά καλύπτει και τις ιδιωτικές πηγές του κεφαλαίου. Η 
θερμοκοιτίδα iNiCubator επιχειρεί να επεκταθεί διεθνώς, με την καθιέρωση των 
συλλογικών επιχειρήσεων και με διοικητικές δεξιότητές πείρας, τεχνογνωσίας και 
διαδικασίας σε συνεργασία με τους τοπικούς συνεργάτες. Η υποδομή και ανθρώπινα 
δυναμικά της iNi-CUBATOR καθιερώνει μια ενσωματωμένη διαδικασία επώασης, 
μια σταθερή διαλογή τεχνολογίας και αναπαραγωγή. Μετά από την αρχική φάση 
οργάνωσης η iNi-CUBATOR κεφαλαιοποιεί στους επίκτητους πόρους και την 
τεχνογνωσία για να εφαρμόσει βέλτιστα τις διαδικασίες επώασης. Διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά τη φάση οργάνωσης, επιτρέπει τις επιτυχημένες περιπτώσεις που 
προσελκύουν τους επενδυτές και δεύτερη συνεχή χρηματοδότηση. 

 

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει η θερμοκοιτίδα είναι στους τομείς χρηματοδότησης, 
management, marketing και εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα είναι οι εξής: 

• χρηματοδότηση από τα ίδιο-κεφάλαια της iNi-CUBATOR 
• πρόσβαση στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όπως οι ιδιωτικοί, 

στρατηγικοί & θεσμικοί επενδυτές, σχετικοί business angels και κεφάλαια 
επένδυσης σε επισφαλείς επιχειρήσεις και συνεργάτες της iNI-GraphicsNet 
VC 

• δικτύωση των επενδύσεων συνέχισης 
• δημιουργία και υιοθέτηση του γνήσιου καινοτόμου πνεύματος 
• αναπαραγωγή της τεχνολογίας, που εξυπηρετεί στην καλύτερη εκμετάλλευση 
• τον καθορισμό επιχειρησιακού πεδίου του & την αξιολόγηση αγοράς 
• τη μορφή της γενικής στρατηγικής εμπορευματοποίησης 
• το χειρισμό ΔΠΙ & τη διαχείριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
• πραγματοποίηση της συνεργασίας με τους συνεργάτες δικτύων (μέσω iNI-

GraphicsNet) 
• εγκαταστάσεις γραφείων (αίθουσες συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη, κ.λπ.) 
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• υποδομή τηλεπικοινωνιών 
• γραμματειακή & διοικητική υποστήριξη 
• νομικός, λογαριασμός, υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου & φόρου 
• στρατολόγηση & κατάρτιση προσωπικού 
• παράδοση αναλύσεων των ανταγωνιστών & των αξιολογήσεων αγοράς 
• σχηματισμός σχεδίων μάρκετινγκ 
• κατάτμηση αγοράς, στοχοθέτηση & προσδιορισμός θέσης 
• καθορισμός στρατηγικής πωλήσεων 
• δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία 
• εκμετάλλευση των νέων & υπαρχόντων δικτύων πώλησης 

 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται μέσα στην θερμοκοιτίδα είναι οι εξής: 

• RST Ltd 
• Diabetes Smart Measurement Devices 
• Stream Skin 
• Vitelco 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης μίας επιχείρησης από την θερμοκοιτίδα είναι τα εξής: 

• Οι τεχνολογίες του ξεκινήματος εκπληρώνουν μια συγκεκριμένη ανάγκη στην 
αγορά 

• Οι πτυχές της τεχνολογίας έχουν προστατευθεί με τη βοήθεια των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών 
μυστικών 

• Η τεχνολογία είναι εφικτή για την εμπορευματοποίηση σε μέγιστα δύο έτη 
• Η ομάδα συνδυάζει τεχνολογικές και διευθυντικές ικανότητες 
• Να υπάρχει επιχειρησιακό πρότυπο με την κατάλληλη υποστήριξη 
• Στο ξεκίνημα η εταιρία να γεμίζει ένα τμήμα βιομηχανίας που μπορεί να είναι 

ελκυστικό για την απόκτηση (αγορά) από ένα διευθυντικό στέλεχος 
βιομηχανίας 

Πιο ειδικά για την τεχνολογία: 

• Πώς η τεχνολογία μπορεί να εκπληρώσει μια αληθινή αγορά και να 
καταστήσει ελκυστική σε μια μεγάλη αγορά ή έναν φορέα βασικής 
βιομηχανίας. 

• Είναι μια βιώσιμη νέα πλατφόρμα; Είναι μοναδική; Υπάρχει ένα κβαντικό 
πλεονέκτημα πέρα από τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες; 

• Ποια είναι η προοπτική της τιμολόγησης του τελικού προϊόντος; Μπορεί να 
παρέχει ένα πρότυπο κόστος-ηγεσίας (προς τον υπάρχοντα ανταγωνισμό); 

• Εστίαση αγοράς: Η τεχνολογία αναπαράγεται και διαμορφώνεται με την 
έντονη εστίαση αγοράς. Σε αυτή τη φάση η χρήση της υπάρχουσας 
διορατικότητας δικτύων υιοθετείται για να διευκρινίσει τις ευκαιρίες αγοράς. 
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• Διαχείριση IPR: Η ιδιόκτητη και προστατευμένη πνευματική ιδιοκτησία είναι 
μια κρίσιμη πτυχή αξίας μιας βασισμένης στην τεχνολογία της επιχείρησης.  
Η νομική συμβουλή χρησιμοποιείται για να αναθεωρήσει τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα πιθανά ρυθμιστικά ζητήματα. Η Ini-
CUBATOR εκμεταλλεύεται τις σχέσεις δικτύων με τις οντότητες που 
ειδικεύονται στη διαχείριση IPR και χρησιμοποιούν περίπλοκη διαδικασία 
φιλτραρίσματος, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της πνευματικής 
ιδιοκτησίας που παράγεται από τους επιστήμονες και τους ερευνητές. 

• Η αξιολόγηση τεχνολογίας συνδέεται άμεσα με τις εκβάσεις της διαλογής και 
της αναπαραγωγής τεχνολογίας. 

• ROI/ ROE /Break-Even /What-If /etc αναλύσεις και NPV αξιολογήσεις. 

 

Όσον αφορά την χρηματοδότηση: 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τα ιδιωτικά κεφάλαια της ini-CUBATOR. Η Ini-
CUBATOR δεν θα στοχεύσει στο συγκεκριμένο ποσοστό ιδιοκτησίας κατά την 
παραγωγή των επενδύσεων στο ξεκίνημα, αλλά θα διαπραγματευτεί ένα μερίδιο 
απαραίτητο για να υποθέσει κάποια λογική επιρροή στην επιχείρηση καθώς προχωρεί 
στην αγορά. Οι διμερείς ευθύνες και οι υποχρεώσεις και το γενικό πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ ini-CUBATOR και του ξεκινήματος μίας επιχείρησης 
διευκρινίζονται. Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας που καθορίζονται στο ξεκίνημα 
είναι απαραίτητοι για τον δεύτερο κύκλο της χρηματοδότησης. 
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6. Θερμοκοιτίδα InQLab 

 

 

Η InQlab δημιουργήθηκε τον Ιανουαρίου του 2001, είναι επιχειρηματική οργάνωση 
των ταλαντούχων πόρων που περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό, την ανάπτυξη και 
τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ιδεών νέας τεχνολογίας. Η θερμοκοιτίδα 
προσφέρει μια πλήρη σειρά πόρων για να παρέχει στις νεοσύστατες εταιρείες τις 
στρατηγικές ανάπτυξης και την οικονομική ενίσχυση για να εισαγάγει γρήγορα τα 
καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Οι πόροι περιλαμβάνουν γραφεία και 
συνοδευτική υποδομή δικτύων, τη διαβούλευση και τις υπηρεσίες σχετικά με την 
ανάπτυξη και την τεχνολογία, την εταιρική ταυτότητα, το μάρκετινγκ, την 
ανταγωνιστική έρευνα, νομικός, την υποστήριξη λογαριασμού και επιχειρησιακής 
ανάπτυξης. Επιπλέον, InQLab παρέχει συμβουλές για στρατηγική, μαρκάρισμα και 
εταιρική δομή. Το InQLab είναι η κοινότητα των επιχειρήσεων των οποίων η 
συλλογική αξία είναι μεγαλύτερη από το ποσό των μερών της. Στην InQLab η 
οικοδόμηση μιας επιχείρησης δεν είναι τόσο το κεφάλαιο ή η ιδέα, αλλά είναι η 
τελειοποίηση του επιχειρηματία της οργάνωσης να πάρει μια πρόωρη βάση πελατών. 
Η InQLab ελπίζει να ενισχύσει και να εκπαιδεύσει αυτές τις ομάδες των 
επιχειρηματιών και να δημιουργήσει μια επιτυχή και μακράς διαρκείας επιχείρηση. 
Μια επιχείρηση θα κινηθεί μέσω InQLab παίρνοντας το χρόνο και την προσοχή από 
κάθε μια από τις πειθαρχίες που χρειάζεται. Ενώ η InQLab συγκεντρώνει τη 
διοικητική ομάδα μιας επιχείρησης, κάθε ένας από τους ανώτερους υπαλλήλους 
ενεργεί ως προσωρινή διαχείριση για το ξεκίνημα. Μια επιχείρηση είναι έτοιμη να 
αφήσει InQLab όταν έχει μια ομάδα ανώτερης διαχείρισης σε ισχύ και έχει 
προωθήσει την υπηρεσία ή το προϊόν της. 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η θερμοκοιτίδα είναι οι εξής: 

• Γραφεία, συνοδευτική υποδομή δικτύων που περιλαμβάνει δικτυωμένο PC s, 
εκτυπωτές, κεντρικοί υπολογιστές, πρόσβαση Διαδικτύου, ασφάλεια, 
υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
τηλ./πρόσβαση κ.λπ. fax. 

• Accounting Services: πλήρως λειτουργικό τμήμα λογιστικής που παρέχει στις 
επιχειρήσεις μέλη ένα περιεκτικό σύστημα λογιστικής που καλύπτει τις 
απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους βασικούς 
φορολογικούς κανονισμούς. 

• Office coordination Services: η γραμματειακή ομάδα εξετάζει όλες τις  
καθημερινές απαιτήσεις των μελών από τη διαχείριση των εισερχόμενων και 
εξερχόμενων επικοινωνιών, τον σχεδιασμό των συνεδριάσεων κ.λπ. Επιπλέον, 
οι σταθμοί εργασίας είναι εξοπλισμένοι με τα πλήρως αυτοματοποιημένα 
εργαλεία επικοινωνίας που περιλαμβάνουν fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
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πρόσβαση στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στα μέλη να εργαστούν με έναν 
αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 

• Office Automation / Tech Support Services: Η θερμοκοιτίδα αναλαμβάνει να 
διατάξει και να επεκτείνει τα απαραίτητα τμήματα τεχνολογίας και 
τηλεπικοινωνιών πληροφοριών για κάθε τερματικό σταθμό τελικών χρηστών. 
Επίσης εξασφαλίζει ότι αυτοί οι τερματικοί σταθμοί είναι πάντα λειτουργικοί 
και παρέχει στα μέλη τη βασική διοίκηση, την υποστήριξη και την ανίχνευση 
μηχανικών βλαβών. 

• Legal / Incorporation Services: Είναι πολύ σημαντική η  επίσημη νομική δομή 
καθιέρωσης, όπου και η συμβατική υποχρέωση, η οποία καθορίζεται 
ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι μεταξύ InQLab και μέλη ή μεταξύ ενός 
μέλους και ενός πελάτη.  

• Recruiting and Human Resources: Οι επιχειρήσεις είναι για τους ανθρώπους 
που τους έχτισαν και για αυτό δίνετέ μεγάλη έμφαση κατά τον κάλυψη της 
κρίσιμης ανάγκης του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και τις 
επιχειρήσεις μελών της InQLab. Πρέπει να αναπτυχθούν τα ταλέντα και οι 
σταδιοδρομίες τους στο έπακρο. Οι επιχειρήσεις μέλη ενισχύονται στην 
εντόπιση του βασικού εκτελεστικού ταλέντου, με επαφές που αναπτύσσονται 
από το δίκτυο της InQLab και των επιχειρήσεων μελών της , των διευθυντών 
και της συμβουλευτικής επιτροπής της. Το InQLab καθοδηγεί επίσης τα μέλη 
της στην ανάπτυξη ενός βασικού συστήματος αξιολόγησης και συμβουλεύει 
για τις καλύτερες πρακτικές και για τα οφέλη και την αποζημίωση των 
επιχειρήσεων. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν στις επιχειρήσεις μέλη της 
InQLab ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην απόκτηση, τη διατήρηση και 
χρησιμοποίηση των ανθρώπινων δυναμικών τους. 

• Project Management: Ένας πολιτισμός διαχείρισης του προγράμματος κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών είναι ουσιαστικός για να 
εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις μέλη τη διαδρομή για να επιτύχουν τα κρίσιμα 
κύρια σημεία τους εγκαίρως και στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Αυτή η 
διαδικασία επιτρέπει επίσης στα μέλη να υπολογίσουν καλύτερα τις δαπάνες 
ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών. 

• IT&T Infrastructure: Η θερμοκοιτίδα παρέχει τη IT&T υποδομή που δίνει 
στην επιχείρηση μέλη της μια ανταγωνιστικότητα. Αυτή η υποδομή 
απευθύνεται και διανέμει στις επιχειρήσεις μέλη υπηρεσίες όπως δικτύωση, 
Server Farm Hosting, τηλεπικοινωνίες (η PBX προώθησε τις υπηρεσίες 
διανομής κλήσης), ασφάλεια Διαδικτύου, κ.λπ. Τα IT&T μέλη εφαρμοσμένης 
μηχανικής συμβουλεύουν και διαχειρίζονται τους τομείς της επιλογής 
πλατφόρμων περιβάλλοντος παραγωγής, φιλοξενίας, διοίκησης και του 
ελέγχου συστημάτων, της ενημέρωσης και του πλεονασμού. 

• Legal and Tax: μέσω του δικτύου νομικών συμβούλων και εταιριών παρέχετε 
πρόσβαση στις νομικές υπηρεσίες εμπορίου, εργασίας, της ακίνητης 
περιουσίας, τραπεζικές εργασίες, της χρηματοδότησης, της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και του νόμου τεχνολογίας πληροφοριών. Τα μέλη 
συμβουλεύονται για την ανάπτυξη των ευρειών στρατηγικών για την εταιρικές 
φορολογίες και τη συμμόρφωση στις τοπικές απαιτήσεις.. 

• Corporate Finance: Η παροχή των οικονομικών οδηγιών στις επιχειρήσεις 
μέλη στις περιοχές όπως η εταιρική χρηματοδότηση, η λογιστική, το 
Υπουργείο Οικονομικών και η οικονομική υποβολή έκθεσης παρέχονται από 
την θερμοκοιτίδα. 
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• Business Planning and Strategy: Οι επιχειρήσεις μέλη της θερμοκοιτίδας 
ενισχύονται με ένα ευρύ φάσμα των επαγγελματικών επιχειρησιακών 
υπηρεσιών που περιλαμβάνουν την ανταγωνιστική και οικονομική ανάλυση, 
Παρέχεται βοήθεια στις επιχειρήσεις μέλη ώστε να τροποποιήσουν, 
καθαρίσουν και ενισχύσουν το συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρησιακό σχέδιό 
τους. 

• Financial - Business Monitoring: Εφαρμόζετε ένα πολυδιάστατο σύστημα 
κοστολόγησης & αποδοτικότητας τεχνικές βασισμένες στην δραστηριότητα 
της κοστολόγησης προϊόντων. Αυτό είναι ένα ιδιόκτητο σύστημα που 
αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ετών που επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις μελών της InQLab να κοστολογήσει την διαδικασία οργάνων 
ελέγχου με έναν αξιόπιστο, γρήγορο και συνεπή τρόπο, χρησιμοποιώντας τα 
πολυδιάστατα πρότυπα βάσεων δεδομένων. Κατά συνέπεια τα μέλη όχι μόνο 
γίνονται οικονομικά ενήμερα αλλά είναι επίσης ικανά να παραγάγουν τα 
μέτρα απόδοσης που διανέμονται σε όλη τη διαχείριση, που επιτρέπει τη 
δικαιολογημένη απόφαση. 

• Business Process Design: Με αυτήν την υπηρεσία αναλύετε και σχεδιάζετε η 
επιχειρησιακή διαδικασία της οργάνωσης του μέλους, προκειμένου να 
καθιερωθεί ένα σύστημα επιχειρησιακής διαδικασίας. Ο στόχος ενός καλά 
σχεδιασμένου συστήματος επιχειρησιακής διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει 
τις διαδικασίες ενός τμήματος ή μιας υπηρεσίας που είναι τυποποιημένες κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η προγραμματισμένη αύξηση να μπορεί να συνδυαστεί με 
τη μετρήσιμη και ελέγξιμη ποιότητα και κόστος. 

• Information Technology Office services: η σχεδίαση και εφαρμογή των 
συστημάτων τεχνολογίας & τηλεπικοινωνιών πληροφοριών για τις 
επιχειρήσεις μελών σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες τους είναι 
απαραίτητη. Η ομάδα εφαρμοσμένης μηχανικής παραδίδει την πείρα στην 
αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εξελιξιμότητας και 
του σχεδίου τμημάτων, της ανάπτυξης προϊόντων στους τομείς του σχεδίου 
πλατφόρμων, της επιλογής εργαλείων, της ανάλυσης κινδύνου, του 
σχεδιασμού, της κωδικοποίησης και της διόρθωσης, των δοκιμών 
QA/stress/load, την ολοκλήρωση, την εγκατάσταση, την ακεραιότητα 
στοιχείων, τη λειτουργία, την αποκατάσταση και την τεκμηρίωση 

• Software Design and Development Services: Η θερμοκοιτίδα παράγει λύσεις 
λογισμικού με σκοπό να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των επιχειρήσεων μελών της. Η ανάπτυξη του λογισμικού 
ενισχύεται όταν υπάρχει μια σαφής ανάγκη αγοράς και οι διαθέσιμες 
εφαρμογές λογισμικού δεν μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς τις ανάγκες 
των πυρήνων του μέλους της θερμοκοιτίδας. Η δημιουργία ενός υγιούς 
λογικού σχεδίου, δεδομένου ότι και το φυσικό σχέδιο και το λογισμικό 
εξαρτώνται συνολικά από αυτό, είναι πρωτεύον ζήτημα για την θερμοκοιτίδα. 

• Business Intelligence: Η θερμοκοιτίδα ενισχύει την σχεδίαση και ανάπτυξη 
για τα υψηλής απόδοσης συστήματα υποστήριξης απόφασης, ικανά για τα 
μέλη, που τους επιτρέπουν να λάβουν σημαντικές και έγκαιρες επιχειρησιακές 
αποφάσεις. Ο στόχος είναι να ενσωματωθούν και να συγκεντρωθούν τα 
στοιχεία μιας επιχείρησης από τα διαφορετικά και ετερογενή συστήματα 
κληρονομιών, κάτω από την ομπρέλα μιας αποθήκης εμπορευμάτων, έτσι 
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιχειρησιακή ανάλυση. 

• Web Development: αυτή η υπηρεσία παρέχει τις διακριτικές λύσεις σχεδίου 
και ανάπτυξης Web design για να αυξήσει την ταχύτητα της αγοράς 
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«ηλεκτρονικού εμπορίου» και την ανταγωνιστικότητα. Σε μια αγορά με 
υψηλή αύξηση και περιορισμένους πόρους, προσφέρεται το κορυφαίο ταλέντο 
Web design, στην επιχειρηματική τεχνολογική εμπειρία και στις πλήρεις 
υπηρεσίες για να εξεταστεί κάθε στάδιο της επιτυχίας του Web Design. 

• Marketing: Οι επαφές που αναπτύσσονται από το δίκτυο της InQLab και των 
επιχειρήσεων – συνεργατών της, παρέχουν οδηγίες στις πωλήσεις της 
επιχείρησης μέλος, στο μάρκετινγκ, στον προσδιορισμό θέσης προϊόντων 
στην αγορά, στις προσπάθειες διαφήμισης και στις τάσεις αγοράς.. 

 

Οι προϋποθέσεις ένταξης στην θερμοκοιτίδα είναι οι εξής:  

• Ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι οραματιστής που εκθέτει τη δυνατότητα να 
προσελκύσει τους ανθρώπους και τη χρηματοδότηση, και πρέπει να αφιερωθεί 
στην εκτέλεση του οράματος. 

• Το προϊόν  πρέπει να είναι καινοτόμο προκειμένου να εισαχθεί στην InQLab, 
το οποίο σημαίνει ότι η ιδέα πρέπει να είναι αρκετά επαναστατική. 

• Η επιχείρηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει σημαντική αύξηση 
κεφαλαίων σε περίπου 24 μήνες. 

• Η επιχειρησιακή πρόταση δεν πρέπει να περιοριστεί από τα γεωγραφικά όρια 
και πρέπει να είναι τουλάχιστον πανευρωπαϊκή στο πιθανό πεδίο της. Μόνο 
στις ειδικές περιστάσεις η InQLab θα εξετάσει μια ιδέα που εξετάζει μόνο την 
τοπική αγορά. 

• Η InQLab θα επενδύσει μόνο στις επιχειρήσεις που είναι στο ξεκίνημα ή στο 
αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους. 

• InQLab θα επενδύσει κυρίως στις επιχειρήσεις που θα αρχίσουν από το είναι 
γραφεία. 

 

Οι εταιρείες μέλη της θερμοκοιτίδας είναι οι εξής: 

• MindSpatialConsulting  
• VoiceWeb 
• IDataLab 
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7. Θερμοκοιτίδα Corallia 

 
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia, είναι 
μια υποστηριζόμενη δραστηριότητα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου 
Ανάπτυξης, η οποία έχει σαν στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη ανταγωνιστικών 
τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών σε εξαγωγικά προσανατολισμένους τομείς 
της βιομηχανίας με υψηλές γνωσιακές απαιτήσεις. Οι επιλεγμένοι συνεργατικοί 
σχηματισμοί αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ΜμΕ και έχουν ιδρυθεί σε τομείς 
όπου η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει στο προσεχές μέλλον ένα διεθνές 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ τα αντίστοιχα μέλη των συνεργατικών 
σχηματισμών μπορούν να αυξήσουν τα μερίδιά τους στην αγορά και, 
μακροπρόθεσμα, να γίνουν διεθνείς πρωταγωνιστές στους αντίστοιχους τομείς της 
βιομηχανίας. Το παράθυρο των ευκαιριών για τους ανταγωνιστικούς συνεργατικούς 
σχηματισμούς επιχειρήσεων τεχνολογίας στην Ελλάδα είναι πλέον ανοικτό και 
προσφέρει μια σημαντική δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και 
δημιουργίας ευκαιριών ανάπτυξης στην τοπική και διεθνή αγορά. 

Ιστορικό της Corallia: 

Μέσα στην περασμένη δεκαετία η Ελλάδα βίωσε μια σημαντική ανάπτυξη στις 
δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από μια στροφή του 
προσανατολισμού της ανώτερης εκπαίδευσης προς τις εφαρμοσμένες επιστήμες και 
τους κλάδους του μηχανολογικού σχεδιασμού. Η διαδικασία αυτή έχει υποστηριχθεί 
από το ελληνικό κράτος, το οποίο έδωσε υψηλή προτεραιότητα στη μετεξέλιξη του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας από το απαρχαιωμένο μοντέλο της 
«αγοράς με εργατικό δυναμικό χαμηλού κόστους» σε ένα μοντέλο «υπηρεσιών 
υψηλής επιπρόσθετης αξίας» το οποίο μπορεί να διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό 
ανάπτυξης στη διεθνή αρένα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί 
στη βιομηχανία αποτελούν ένα ισχυρό πλαίσιο για την περιφερειακή οικονομική 
ανάπτυξη, και αναγνωρίζοντας τα ισχυρά σημεία και τις ευκαιρίες αλλά και τις 
αδυναμίες και τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, τον Απρίλιο του 2005 το 
Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης άρχισε να προωθεί ένα πρόγραμμα με σκοπό να 
τροφοδοτήσει την εθνική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Αυτό προορίζεται να 
γίνει μέσω μιας προσέγγισης συνεργατικών σχηματισμών σε ορισμένους ισχυρούς 
τομείς της αγοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν τμήματα με ιδιαίτερα 
υψηλές απαιτήσεις γνώσεων και τμήματα προσανατολισμένα στις εξαγωγές, τα οποία 
έχουν σημαντικές δυνατότητες και μπορούν να αποφέρουν εμπορεύσιμα 
αποτελέσματα διεθνούς κλάσης.  

Υπό αυτή την έννοια, οι συνεργατικοί σχηματισμοί-στόχοι θα πρέπει να βασιστούν σε 
ώριμες δυναμικές της αγοράς οι οποίες ήδη ευνοούν τη δημιουργία ενός 
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συνεργατικού σχηματισμού, σε κάποιο κλάδο με υπάρχοντες και νεοεμφανιζόμενους 
βασικούς πρωταγωνιστές-μέλη, τα οποία έχουν προχωρήσει στο σχηματισμό μιας 
συνεργασίας και ο υποψήφιος κλάδος είναι (ή μπορεί να γίνει):  

• ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο, 
• πρωτοπόρος ανοίγοντας το δρόμο για ισχυρές εξαγωγές, 
• έχει προσανατολισμό FDI, 
• προϋποθέτει υψηλό ποσοστό γνώσεων και 
• βοηθά να μετατραπεί η Ελλάδα σε μια αγορά υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας, ενισχύοντας και κεφαλαιοποιώντας την ήδη ισχυρή και αξιόπιστη βάση 
της ακαδημαϊκής έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των επιστημών, του 
μηχανολογικού σχεδιασμού και της υψηλής τεχνολογίας. 

 

Το δυναμικό της Corallia αποτελείτε από τους εξής: 

• Ο Βασίλειος Μακιός ήταν καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικής του Πανεπιστημίου Carleton στην Ottawa. Έχει συμμετάσχει 
σε πολυάριθμα επιστημονικά projects, έχει μεγάλο ιστορικό επιστημονικών 
δημοσιεύσεων και άσκησε σημαντική επιρροή για τη δημιουργία πρωτοτύπων 
αναπτυξιακών επιχειρήσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Είναι Αντιπρόεδρος και Διευθυντής της Μονάδας του 
Corallia στο Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ. 

• Ο Γεώργιος-Ανδρέας Σάντσες-Παπασπήλιου γεννήθηκε στη Bogota της 
Κολομβίας. Είναι κάτοχος τίτλων Dipl.-Ing. και Dr.-Ing Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Master's Certification στον 
τομέα της Διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων. Έχει συμμετάσχει σε 
πολυάριθμα project έρευνας και ανάπτυξης, παράλληλα με τις δραστηριότητές 
του στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά εργαστήρια και στη βιομηχανία, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι Διευθυντής Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο Coralllia. 

• Ο Νίκος Βογιατζής είναι κάτοχος Ph.D. στον τομέα Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής, Masters 
Certificate στον τομέα της Επαγγελματικής Διαχείρισης Έργων και Diploma 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Ο Δρ. Βογιατζής 
έχει συσσωρευμένη διεθνή εμπειρία στη διαχείριση projects Έρευνας και 
Ανάπτυξης υψηλού κινδύνου και διαδραμάτισε οργανικό ρόλο κατά τη 
δημιουργία συμμαχιών μεταξύ βιομηχανικών και ερευνητικών φορέων. Ο Δρ. 
Βογιατζής είναι Διευθυντής Λειτουργιών Συνεργατικών Σχηματισμών και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Corallia. 

 

Δραστηριότητα: 

Κάθε τόπος, είτε πρόκειται για χώρα είτε για περιφέρεια, διαθέτει ένα σύνολο 
μοναδικών τοπικών χαρακτηριστικών τα οποία ενισχύουν την ικανότητα των 
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επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους εκεί να ανταγωνίζονται σε κάποιο τομέα της 
αγοράς. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός τόπου συνήθως δεν αναδεικνύεται στις 
μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά στους συνεργατικούς σχηματισμούς των 
επιχειρήσεων.Η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών αποτελεί ένα ισχυρό πλαίσιο 
για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη διότι αποτυπώνει τις οικονομικές σχέσεις 
μεταξύ συγκεκριμένων επιμέρους τομέων της βιομηχανίας / της αγοράς. παρέχει ένα 
σύνολο εργαλείων που βοηθούν στον καθορισμό στρατηγικών οικονομικής 
ανάπτυξης, βελτιώνει τις βραχυπρόθεσμες προσπάθειες προσέλκυσης 
ενδιαφερομένων μέσω της αναγνώρισης των κενών που υπάρχουν στη βιομηχανία/ 
αγορά και του προσδιορισμού συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων, υποκινεί τη 
συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων σε μια περιορισμένη γεωγραφική 
περιοχή λειτουργώντας έτσι ως «σημείο αναφοράς καινοτομιών», ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα των εμπλεκομένων επιχειρήσεων/ ιδρυμάτων (καθώς οι 
συνεργατικοί σχηματισμοί μπορούν να αυξήσουν τις οικονομίες σε επίπεδο κλίμακας 
αλλά και εμβέλειας), διευκολύνει τη διάδοση των γνώσεων και της μόρφωσης, 
χρησιμεύει για τον καθορισμό μεσοπρόθεσμων στρατηγικών για τη διατήρηση, τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη της περιφερειακής βιομηχανίας / αγοράς, καθώς και για 
την οργάνωση μακροπρόθεσμων στρατηγικών για τη συνέχιση της βιομηχανικής 
ανάπτυξης εντός μιας περιφέρειας. 

Λαμβάνεται επίσης υπόψη η διεθνής εμπειρία στη δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών, που αποτυπώνεται ως εξής: 

• η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών είναι ακόμα πιο σημαντική για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

• οι συνεργατικοί σχηματισμοί δεν έχουν σκοπό μόνο τη μετάδοση της γνώσης 
ή μόνο τη συνεργασία, αλλά στοχεύουν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, 

• τα πανεπιστήμια δε δημιουργούν συνεργατικούς σχηματισμούς αλλά μπορούν 
να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στη λειτουργία τους, 

• οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα συστήματα καινοτομίας είναι 
συμπληρωματικά, 

• οι πολιτικές των συνεργατικών σχηματισμών οργανώνονται καλύτερα σε 
τοπικό επίπεδο, ώστε να επωφελούνται από οποιεσδήποτε ιδιαίτερες 
δυναμικές. 

Το Corallia έχει σαν στόχο την προαγωγή και υποστήριξη ενεργειών για 
συνεργατικούς σχηματισμούς που βασίζονται σε ώριμες δυναμικές της αγοράς οι 
οποίες ήδη ευνοούν τη δημιουργία ενός συνεργατικού σχηματισμού, σε κάποιο τομέα 
με υπάρχοντες και νεοεμφανιζόμενους βασικούς πρωταγωνιστές-μέλη, όπου τα μέλη 
του τομέα έχουν κάνει το πρώτο βήμα για το σχηματισμό μιας συνεργασίας, και ο 
υποψήφιος τομέας είναι (ή μπορεί να γίνει) ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο, 
μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ισχυρές εξαγωγές, έχει προσανατολισμό FDI, 
προϋποθέτει υψηλό ποσοστό γνώσεων, συγκεντρώνει ήδη και χρησιμοποιεί 
διαδικασίες παγκόσμιου κύρους για να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο διεθνή 
ανταγωνισμό και βοηθά να μετατραπεί η Ελλάδα σε μια αγορά υπηρεσιών 
επιπρόσθετης αξίας, αντί σε μια αγορά με φθηνά εργατικά χέρια, ενισχύοντας και 
κεφαλαιοποιώντας την ήδη ισχυρή και αξιόπιστη βάση της ακαδημαϊκής έρευνας και 
ανάπτυξης στους τομείς των επιστημών, του μηχανολογικού σχεδιασμού και της 
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υψηλής τεχνολογίας, αλλά και την κλίση των νέων της Ελλάδας προς τους τομείς 
αυτούς. 
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	ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ
	 Diabetes Smart Measurement Devices
	 Stream Skin
	 Vitelco
	Τα κριτήρια αξιολόγησης μίας επιχείρησης από την θερμοκοιτίδα είναι τα εξής:
	 Οι τεχνολογίες του ξεκινήματος εκπληρώνουν μια συγκεκριμένη ανάγκη στην αγορά
	 Οι πτυχές της τεχνολογίας έχουν προστατευθεί με τη βοήθεια των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών μυστικών
	 Η τεχνολογία είναι εφικτή για την εμπορευματοποίηση σε μέγιστα δύο έτη
	 Η ομάδα συνδυάζει τεχνολογικές και διευθυντικές ικανότητες
	 Να υπάρχει επιχειρησιακό πρότυπο με την κατάλληλη υποστήριξη
	 Στο ξεκίνημα η εταιρία να γεμίζει ένα τμήμα βιομηχανίας που μπορεί να είναι ελκυστικό για την απόκτηση (αγορά) από ένα διευθυντικό στέλεχος βιομηχανίας
	Πιο ειδικά για την τεχνολογία:
	 Πώς η τεχνολογία μπορεί να εκπληρώσει μια αληθινή αγορά και να καταστήσει ελκυστική σε μια μεγάλη αγορά ή έναν φορέα βασικής βιομηχανίας.
	 Είναι μια βιώσιμη νέα πλατφόρμα; Είναι μοναδική; Υπάρχει ένα κβαντικό πλεονέκτημα πέρα από τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες;
	 Ποια είναι η προοπτική της τιμολόγησης του τελικού προϊόντος; Μπορεί να παρέχει ένα πρότυπο κόστος-ηγεσίας (προς τον υπάρχοντα ανταγωνισμό);
	 Εστίαση αγοράς: Η τεχνολογία αναπαράγεται και διαμορφώνεται με την έντονη εστίαση αγοράς. Σε αυτή τη φάση η χρήση της υπάρχουσας διορατικότητας δικτύων υιοθετείται για να διευκρινίσει τις ευκαιρίες αγοράς.
	 Διαχείριση IPR: Η ιδιόκτητη και προστατευμένη πνευματική ιδιοκτησία είναι μια κρίσιμη πτυχή αξίας μιας βασισμένης στην τεχνολογία της επιχείρησης.  Η νομική συμβουλή χρησιμοποιείται για να αναθεωρήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα πιθανά ρ�
	 Η αξιολόγηση τεχνολογίας συνδέεται άμεσα με τις εκβάσεις της διαλογής και της αναπαραγωγής τεχνολογίας.
	 ROI/ ROE /Break-Even /What-If /etc αναλύσεις και NPV αξιολογήσεις.
	Όσον αφορά την χρηματοδότηση:
	Η χρηματοδότηση προέρχεται από τα ιδιωτικά κεφάλαια της ini-CUBATOR. Η Ini-CUBATOR δεν θα στοχεύσει στο συγκεκριμένο ποσοστό ιδιοκτησίας κατά την παραγωγή των επενδύσεων στο ξεκίνημα, αλλά θα διαπραγματευτεί ένα μερίδιο απαραίτητο για να υποθέσει κάπο...
	6. Θερμοκοιτίδα InQLab
	Η InQlab δημιουργήθηκε τον Ιανουαρίου του 2001, είναι επιχειρηματική οργάνωση των ταλαντούχων πόρων που περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό, την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ιδεών νέας τεχνολογίας. Η θερμοκοιτίδα προσφέρει μια πλήρη ...
	Οι υπηρεσίες που παρέχει η θερμοκοιτίδα είναι οι εξής:
	 Γραφεία, συνοδευτική υποδομή δικτύων που περιλαμβάνει δικτυωμένο PC s, εκτυπωτές, κεντρικοί υπολογιστές, πρόσβαση Διαδικτύου, ασφάλεια, υπηρεσία προσωπικού τηλεφωνητή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλ./πρόσβαση κ.λπ. fax.
	 Accounting Services: πλήρως λειτουργικό τμήμα λογιστικής που παρέχει στις επιχειρήσεις μέλη ένα περιεκτικό σύστημα λογιστικής που καλύπτει τις απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους βασικούς φορολογικούς κανονισμούς.
	 Office coordination Services: η γραμματειακή ομάδα εξετάζει όλες τις  καθημερινές απαιτήσεις των μελών από τη διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων επικοινωνιών, τον σχεδιασμό των συνεδριάσεων κ.λπ. Επιπλέον, οι σταθμοί εργασίας είναι εξοπλισμένοι �
	 Office Automation / Tech Support Services: Η θερμοκοιτίδα αναλαμβάνει να διατάξει και να επεκτείνει τα απαραίτητα τμήματα τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών πληροφοριών για κάθε τερματικό σταθμό τελικών χρηστών. Επίσης εξασφαλίζει ότι αυτοί οι τερματικοί στ�
	 Legal / Incorporation Services: Είναι πολύ σημαντική η  επίσημη νομική δομή καθιέρωσης, όπου και η συμβατική υποχρέωση, η οποία καθορίζεται ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι μεταξύ InQLab και μέλη ή μεταξύ ενός μέλους και ενός πελάτη.
	 Recruiting and Human Resources: Οι επιχειρήσεις είναι για τους ανθρώπους που τους έχτισαν και για αυτό δίνετέ μεγάλη έμφαση κατά τον κάλυψη της κρίσιμης ανάγκης του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και τις επιχειρήσεις μελών της InQLab. Πρέπει να αναπτυχ�
	 Project Management: Ένας πολιτισμός διαχείρισης του προγράμματος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών είναι ουσιαστικός για να εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις μέλη τη διαδρομή για να επιτύχουν τα κρίσιμα κύρια σημεία τους εγκαίρως και στα πλα�
	 IT&T Infrastructure: Η θερμοκοιτίδα παρέχει τη IT&T υποδομή που δίνει στην επιχείρηση μέλη της μια ανταγωνιστικότητα. Αυτή η υποδομή απευθύνεται και διανέμει στις επιχειρήσεις μέλη υπηρεσίες όπως δικτύωση, Server Farm Hosting, τηλεπικοινωνίες (η PBX προώ�
	 Legal and Tax: μέσω του δικτύου νομικών συμβούλων και εταιριών παρέχετε πρόσβαση στις νομικές υπηρεσίες εμπορίου, εργασίας, της ακίνητης περιουσίας, τραπεζικές εργασίες, της χρηματοδότησης, της πνευματικής ιδιοκτησίας και του νόμου τεχνολογίας πληροφοριώ�
	 Corporate Finance: Η παροχή των οικονομικών οδηγιών στις επιχειρήσεις μέλη στις περιοχές όπως η εταιρική χρηματοδότηση, η λογιστική, το Υπουργείο Οικονομικών και η οικονομική υποβολή έκθεσης παρέχονται από την θερμοκοιτίδα.
	 Business Planning and Strategy: Οι επιχειρήσεις μέλη της θερμοκοιτίδας ενισχύονται με ένα ευρύ φάσμα των επαγγελματικών επιχειρησιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν την ανταγωνιστική και οικονομική ανάλυση, Παρέχεται βοήθεια στις επιχειρήσεις μέλη ώστε να �
	 Financial - Business Monitoring: Εφαρμόζετε ένα πολυδιάστατο σύστημα κοστολόγησης & αποδοτικότητας τεχνικές βασισμένες στην δραστηριότητα της κοστολόγησης προϊόντων. Αυτό είναι ένα ιδιόκτητο σύστημα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ετών πο�
	 Business Process Design: Με αυτήν την υπηρεσία αναλύετε και σχεδιάζετε η επιχειρησιακή διαδικασία της οργάνωσης του μέλους, προκειμένου να καθιερωθεί ένα σύστημα επιχειρησιακής διαδικασίας. Ο στόχος ενός καλά σχεδιασμένου συστήματος επιχειρησιακής διαδικ�
	 Information Technology Office services: η σχεδίαση και εφαρμογή των συστημάτων τεχνολογίας & τηλεπικοινωνιών πληροφοριών για τις επιχειρήσεις μελών σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες τους είναι απαραίτητη. Η ομάδα εφαρμοσμένης μηχανικής παραδίδει την �
	 Software Design and Development Services: Η θερμοκοιτίδα παράγει λύσεις λογισμικού με σκοπό να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων μελών της. Η ανάπτυξη του λογισμικού ενισχύεται όταν υπάρχει μια σαφής ανάγκη αγορά�
	 Business Intelligence: Η θερμοκοιτίδα ενισχύει την σχεδίαση και ανάπτυξη για τα υψηλής απόδοσης συστήματα υποστήριξης απόφασης, ικανά για τα μέλη, που τους επιτρέπουν να λάβουν σημαντικές και έγκαιρες επιχειρησιακές αποφάσεις. Ο στόχος είναι να ενσωματωθ�
	 Web Development: αυτή η υπηρεσία παρέχει τις διακριτικές λύσεις σχεδίου και ανάπτυξης Web design για να αυξήσει την ταχύτητα της αγοράς «ηλεκτρονικού εμπορίου» και την ανταγωνιστικότητα. Σε μια αγορά με υψηλή αύξηση και περιορισμένους πόρους, προσφέρεται�
	 Marketing: Οι επαφές που αναπτύσσονται από το δίκτυο της InQLab και των επιχειρήσεων – συνεργατών της, παρέχουν οδηγίες στις πωλήσεις της επιχείρησης μέλος, στο μάρκετινγκ, στον προσδιορισμό θέσης προϊόντων στην αγορά, στις προσπάθειες διαφήμισης και στι�
	Οι προϋποθέσεις ένταξης στην θερμοκοιτίδα είναι οι εξής:
	 Ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι οραματιστής που εκθέτει τη δυνατότητα να προσελκύσει τους ανθρώπους και τη χρηματοδότηση, και πρέπει να αφιερωθεί στην εκτέλεση του οράματος.
	 Το προϊόν  πρέπει να είναι καινοτόμο προκειμένου να εισαχθεί στην InQLab, το οποίο σημαίνει ότι η ιδέα πρέπει να είναι αρκετά επαναστατική.
	 Η επιχείρηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει σημαντική αύξηση κεφαλαίων σε περίπου 24 μήνες.
	 Η επιχειρησιακή πρόταση δεν πρέπει να περιοριστεί από τα γεωγραφικά όρια και πρέπει να είναι τουλάχιστον πανευρωπαϊκή στο πιθανό πεδίο της. Μόνο στις ειδικές περιστάσεις η InQLab θα εξετάσει μια ιδέα που εξετάζει μόνο την τοπική αγορά.
	 Η InQLab θα επενδύσει μόνο στις επιχειρήσεις που είναι στο ξεκίνημα ή στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους.
	 InQLab θα επενδύσει κυρίως στις επιχειρήσεις που θα αρχίσουν από το είναι γραφεία.
	Οι εταιρείες μέλη της θερμοκοιτίδας είναι οι εξής:
	 MindSpatialConsulting
	 VoiceWeb
	 IDataLab
	7. Θερμοκοιτίδα Corallia

