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Παράρτημα 1 : Αναλυτική Παρουσίαση των
Θερμοκοιτίδων στην Ελλάδα

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Σελίδα Π.1

ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Π1.1 Παρουσίαση Θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα ο θεσμός των Θερμοκοιτίδων και των
Τεχνολογικών Πάρκων, οι οποίοι αποτελούν μηχανισμούς στήριξης νέων καινοτομικών επιχειρήσεων,
κυρίως έντασης γνώσης.
Ο ΕΟΜΜΕΧ στο πλαίσιο της ανάπτυξης υποδομών για την οργανωτική εγκατάσταση των ΜΜΕ στην
περιφέρεια, δημιούργησε τρεις Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων σε Βιοτεχνικά και Τεχνολογικά Πάρκα για
την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Αυτές οι θερμοκοιτίδες
είναι οι εξής:
•

Η θερμοκοιτίδα Λάρισας

•

Η θερμοκοιτίδα Λαυρίου

•

Η θερμοκοιτίδα Χανίων

Από αυτές, της Λάρισας και του Λαυρίου έχουν περιορίσει τη λειτουργία τους και αποτελούν χώρο
στέγασης επιχειρήσεων ενώ αυτή των Χανίων λειτουργεί κανονικά ως θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων.
Η δράση «Υποστήριξη επιστημονικών και τεχνολογικών Πάρκων και Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων ΕΛΕΥΘΩ», του ΕΠΑΝ «Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα» είχε ως σκοπό τη διευκόλυνση της
μεταφοράς τεχνολογίας και τη προώθηση της ίδρυσης και ανάπτυξης στην Ελλάδα επιχειρήσεων οι
οποίες στηρίζονται στην εντατική αξιοποίηση γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος
ιδρύθηκαν τέσσερις θερμοκοιτίδες από τις οποίες η μία έχει διακόψει την λειτουργία της. Αυτές είναι:
•

Η θερμοκοιτίδα Θεσσαλονίκης i4G

•

Η θερμοκοιτίδα Θεσσαλονίκης THERMI Α.Ε.

•

Η θερμοκοιτίδα Αθήνας i-CUBE S.A.

•

Η θερμοκοιτίδα Αθήνας i-VEN (Διέκοψε την λειτουργία της)

•

Η θερμοκοιτίδα της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης

Θερμοκοιτίδες υπάρχουν επίσης σε Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα που λειτουργούν στην Ελλάδα και
είναι
•

Η υπάρχουσα θερμοκοιτίδα στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης

•

Η θερμοκοιτίδα στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

•

Η θερμοκοιτίδα στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

•

Η θερμοκοιτίδα στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Τέλος, ανακοινώθηκε η θερμοκοιτίδα του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας Ακρόπολις στην Αθήνα που
όμως δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργίας της. Στις επιδιώξεις του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας Ακρόπολις
είναι η δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας για τις μικρές και δυναμικές επιχειρήσεις Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών αλλά και για νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στην Αττική σε χώρο εντός του
Πάρκου.
Στη συνέχεια γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των θερμοκοιτίδων που αναφέρθηκαν.
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Π1.1.1 Θερμοκοιτίδα i4G
Η Θερμοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth-i4G αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες και ιδιαίτερα επιτυχείς επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. η
οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΛΕΥΘΩ” του ΥΠ.ΑΝ ακολουθώντας πιστά τις
διεθνείς προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων. Η i4G αποτελεί το κύριο εργαλείο υλοποίησης της
επιχειρησιακής φιλοσοφίας της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμης Εταιρίας Συμβούλων Ανάπτυξης &
Τεχνολογίας για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της εταιρίας: τη σύνδεση έρευνας &
επιχειρηματικότητας. Η δημιουργία και λειτουργία της Θερμοκοιτίδας Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
καινοτομίας και έντασης γνώσης i4G ξεκίνησε με την απόφαση της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ A.E. να
υλοποιήσει επένδυση ύψους € 5.492.912 . Είχε προηγηθεί υποβολή σχετικής αίτησης για την ένταξη της
επένδυσης στο Πρόγραμμα “ΕΛΕΥΘΩ” του ΥΠ.ΑΝ. τον Σεπτέμβριο του 2001. Η ανέγερση των
κτιριακών υποδομών της i4G ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2001 ενώ η αποπεράτωσή τους ολοκληρώθηκε το
Μάιο 2003 οπότε 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.
Η λειτουργία της στηρίζεται στον αρμονικό συνδυασμό τριών βασικών παραμέτρων: α) τη στέγαση σε
συνδυασμό με λειτουργική υποστήριξη, β) την αποδοτική παροχή υπηρεσιών στις εγκαταστημένες
εταιρείες, και γ) την πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών.
Οι υποδομές της Θερμοκοιτίδας καινοτόμων επιχειρήσεων έντασης γνώσης i4G περιλαμβάνουν:
o

Κτιριακές εγκαταστάσεις 1800 τ.μ. στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

o

Κυψέλες για εγκατάσταση 13 - 15 επιχειρήσεων,

o

Δυνατότητα χρήσης & αξιοποίησης κοινών υποδομών:
•

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

Η i4G αποτελεί την πρώτη ιδιωτική πρωτοβουλία ανάπτυξης και λειτουργίας θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων
με ιδιαίτερα επιτυχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και παράλληλη απόκτηση ουσιαστικής
εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα. Σήμερα, στην i4G είναι εγκατεστημένες δώδεκα (12) επιχειρήσεις,
οι οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον τομέα της Πληροφορικής, της Επικοινωνίας & της
Βιομηχανίας Περιεχομένου, των Βιομηχανικών Εφαρμογών, της Υγείας, και της Ασύρματης Επικοινωνίας.
Οι εταιρείες που φιλοξενούνται στη Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων i4g παρουσιάζονται συνοπτικά
στον Πίνακα 3.1.1 (http://www.i4g.gr).
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ACTUS

Ανάπτυξη «διαδραστικών» εφαρμογών λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Βιομηχανικές
Εφαρμογές

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της βιομηχανικής
παραγωγής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Encore

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της επιχειρηματικότητας και
της επικοινωνίας

ENTERSOFT
Exothermia
ICTV Hellas S.A.

Ανάπτυξη ERP λύσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρήση της πλατφόρμας
.NET
Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων λογισμικού για την προσομοίωση των
συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων που βρίσκουν εφαρμογή στην
αυτοκινητοβιομηχανία
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαδραστικής τηλεόρασης και Video on
demand για τη βιομηχανία της φιλοξενίας.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Κατασκευή και εμπορία αξιόπιστων ιατροτεχνολογικών και επιστημονικών
Α.Ε
μηχανημάτων, υψηλών προδιαγραφών.
ADP
Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για την αγορά του Real Estate
Tero
ΜΙΚ3 SA
FlowDynamics

Sportscout

•

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών ενσωμάτωσης τοπικής διαφήμισης σε
δικτυακούς τόπους.
Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για κάθετες αγορές (Διαχείριση ζώνης
συλλογής γάλακτος)
Εμπορική εκμετάλλευση πατέντας για την αυτόματη ανάγνωση και συλλογή
στοιχείων υδρομέτρων, Επίλυση σύνθετων προβλημάτων ροής, Ανάπτυξη
πρωτοτύπων.
Kατασκευή εξειδικευμένου λογισμικού για την σύλληψη, ανάλυση,
παραμετροποίηση, αρχειοθέτηση και ανατροφοδότηση οπτικοακουστικού υλικού
μέσα από βιντεοβάσεις δεδομένων

Πίνακας 1.1.1 εταιρίες που φιλοξενούνται στη Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων i4g

Η ένταξη και εγκατάσταση των επιχειρήσεων στην i4G εξασφαλίζει την επίτευξη ενός υψηλότερου
ποσοστού επιβίωσης των νεοϊδρυόμενων (start-up) επιχειρήσεων στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους,
τη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξής τους στην συνέχεια και την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης νέων
(early stage) επιχειρήσεων.
H i4G έχει αναπτύξει έναν μηχανισμό εξωτερικών συνεργατών που απαρτίζεται από επιστημονικούς
(ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Τεχνολογικά Πάρκα, κλπ) και επαγγελματικούς (Βιομηχανία, Εμπόριο,
Φορείς, κλπ) χώρους εντός και εκτός Ελλάδας, ερευνητές και επενδυτές. Επιπρόσθετα, το λειτουργικό
πλαίσιο της i4G υποστηρίζει τη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της, καθώς και τη διάχυση της γνώσης
και πληροφόρησης, στις οποίες αυτά έχουν πρόσβαση, προκειμένου να συμβαδίζουν συνεχώς με τις
ταχύτατες εξελίξεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις
αυξανόμενες απαιτήσεις του.
H i4G πέρα από τη διάθεση χώρων εγκατάστασης, και χώρων κοινής χρήσης και κοινών υπηρεσιών στις
θερμοκοιτιζόμενες εταιρίες, τις υποστηρίζει επίσης παρέχοντας σε αυτές εξειδικευμένες υπηρεσίες
συμβουλευτικές και πληροφόρησης καθώς και χρηματοοικονομικής υποστήριξης.
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•

Κτιριακές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Χώροι στάθμευσης – ανάλογων των μισθωμένων
τετραγωνικών μέτρων ανά επιχείρηση

Ενημέρωση για επιχειρηματικές εκδηλώσεις και
ημερίδες στην περιοχή

Φωτοτυπικό κέντρο πλήρως εξοπλισμένου με
συστήματα κοπής, βιβλιοδεσίας & διάτρησης
εντύπων

Νομικά θέματα
Δημόσιοι Διαγωνισμοί, καθεστώς συμμετοχής,
διαδικασίες, κλπ.

Δυο αίθουσες συσκέψεων χωρητικότητας μέχρι
και οκτώ ατόμων

Σχεδίαση επιχειρηματικής δραστηριότητας και
υποστήριξη νεο-ιδρυόμενων επιχειρήσεων

Δυο αίθουσες παρουσιάσεων χωρητικότητας από
18 μέχρι και πενήντα ατόμων, εξοπλισμένες με
ηλεκτρονικό σύστημα προβολής και πλήρη
ηχητική και μικροφωνική εγκατάσταση

Διαχείριση τεχνολογίας και τεχνολογικά
προγράμματα

Χώρος εστίασης πλήρως εξοπλισμένος με όλες τις
ανέσεις για τις σύγχρονες ανάγκες των
εργαζομένων στις θερμοκοιτιζόμενες επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη πρωτοτύπων, ανασχεδιασμός
διεργασιών (BPR) και ανθρώπινοι πόροι

Διοίκηση, μεταφορά τεχνογνωσίας και
τεχνολογίας / καινοτομίας

Technology brokers

Πίνακας 1.1.2 Υπηρεσίες που προσφέρονται στη θερμοκοιτίδα i4G

Η i4G διενεργεί επενδύσεις χαρτοφυλακίου στις θερμοκοιτιζόμενες εταιρίες με τη μορφή μετοχικών
τίτλων. Διαφέρει από τα Venture Capitals όμως ως προς το μέγεθος των συμμετοχών, τη φάση
ανάπτυξης των νέων επιχειρηματικών σχημάτων (περιλαμβάνοντας επενδύσεις ακόμη και σε start-ups).
Σύμφωνα με τη διαδικασία ένταξης, στη Θερμοκοιτίδα i4G, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, υποβάλλουν
αρχικά το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο (Business Plan) στη Διοίκηση της Θερμοκοιτίδας η οποία ελέγχει
την πλήρωση των τυπικών κριτηρίων. Στη συνέχεια το επιχειρηματικό σχέδιο της υποψήφιας για ένταξη
επιχείρησης προωθείται προς αξιολόγηση στην Επιστημονική Επιτροπή της Θερμοκοιτίδας. Εκπρόσωποι
της υποψήφιας επιχείρησης έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό σχέδιο στα μέλη
της επιτροπής τα οποία τελικά συνεδριάζουν για την αξιολόγηση της πλήρωσης των ουσιαστικών
κριτηρίων ένταξης στην i4G. Εφόσον η γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής είναι θετική για την
ένταξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας καλείται να υποβάλει
“Αίτηση Εγκατάστασης” του στη θερμοκοιτίδα.
Κατά την αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής πρότασης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια.
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Τυπικά Κριτήρια

Ουσιαστικά Κριτήρια

Νεαρή ηλικία της ενδιαφερόμενης επιχείρησης,

Ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων
προϊόντων / υπηρεσιών,

Πρόσφατη παρουσία στην αγορά της προτεινόμενης
νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας,

Τεχνολογικό επίπεδο των παραγόμενων
προϊόντων / υπηρεσιών,

Καινοτομικός χαρακτήρας του αντικείμενου της
επιχειρηματικής δραστηριότητας,

Φερεγγυότητα των μετόχων & βαθμός
αφοσίωσης στην επιχείρηση,

Δραστηριοποίηση σε κλάδους έντασης γνώσης,

Ποιότητα management (γνώσεις, εμπειρία,
σοβαρότητα διευθυντικών στελεχών),

Νομική μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας

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

•

Πίνακας 1.1.3 Κριτήρια εισαγωγής στη θερμοκοιτίδα i4G

Η διοίκηση της Θερμοκοιτίδας αξιολογώντας σύμφωνα με την Αίτηση Εγκατάστασης τις ιδιαίτερες
ανάγκες σε χώρους αλλά και εξοπλισμούς φροντίζει για την ομαλή και σύντομη διευθέτηση των
λειτουργικών θεμάτων της επιχείρησης. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται με τη διμερή υπογραφή
Σύμβασης Μίσθωσης Χώρου. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη Θερμοκοιτίδα αλλά δεν θα έχουν
φυσική παρουσία στη θερμοκοιτίδα υπογράφεται σχετική Σύμβαση Ένταξης στη Θερμοκοιτίδα (Virtual
Θερμοκοιτίδα).
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Π1.1.2 Θερμοκοιτίδα Θεσσαλονίκης Θέρμη Α.Ε
Η Θέρμη A.E., Φορέας Διαχείρισης της Θερμοκοιτίδας έχει δημιουργήσει ένα Εταιρικό Σύστημα
Υποστήριξης (THERMI DEVELOPMENT), όπου φιλοξενούνται νεοσύστατες καινοτόμες επιχειρήσεις.
Εδρεύει στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης και οι μέτοχοι της είναι οι κάτωθι:
o

Β. Ν. Τακάς: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, επιχειρηματίας.

o

Κούμπας Συμμετοχές Α.Ε. Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με επιχειρηματικές
συμμετοχές και ασφαλιστικές μεσιτείες

o

4Ε Α.Ε. Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Venture Capital Fund με 300 μετόχους
και κεφάλαια 26,5 εκατομμύρια Ευρώ, τα οποία διαχειρίζεται εταιρία του Ομίλου της
ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

o

IBG A.E. Κεφαλαίου, Συμμετοχών και Κτηματικών Συναλλαγών, μια εταιρεία που ανήκει
στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, του ομίλου της Marfin Bank.

Οι Υπηρεσίες που προσφέρει είναι:
Ενοικίαση κύριων
εγκαταστάσεων
Ειδικές εγκαταστάσεις
Χώρος Βιβλιοθήκης
Εύρεση κεφαλαίων
Υποστηρικτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες υπεραξίας
Συμβουλευτικές
Διασύνδεσης

•

Σε σύγχρονους άρτια εξοπλισμένους χώρους εργασίας, βοηθητικούς και
κοινόχρηστους χώρους.
Αίθουσες συνεδρίων, παρουσιάσεων, βίντεο συνδιασκέψεων.
Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, από πλήθος βιβλίων, συγγραμμάτων,
άρθρων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
Επιχειρηματικά κεφάλαια, δάνεια, επιχορηγήσεις. Κάθε ένοικος έχει τη
δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια που ανέρχονται έως 750.000
ευρώ.
Νομικές, γραμματειακή υποστήριξη, τηλεφωνικό ψηφιακό κέντρο,
κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών, Διαδίκτυο, λογιστικά, εκτυπώσεις.
Υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας, επιχειρηματικά πλάνα, εκπαίδευση,
προσλήψεις, πιστοποίηση ποιότητας, πληροφορική, δημόσιες σχέσεις,
διαφήμιση, κλπ.
Υλοποίηση πλάνων δράσης, συστημάτων μέτρησης του επιχειρηματικού
αποτελέσματος.
Υπηρεσίες διασύνδεσης με επιχειρηματικές ενώσεις, ομοειδείς επιχειρήσεις,
τεχνολογικά-ερευνητικά πάρκα, πανεπιστήμια.

Πίνακας 1.1.4 Προσφερόμενες υπηρεσίες στη θερμοκοιτίδα THERMI

Η Θερμοκοιτίδα φιλοξενεί 31 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς βιοϊατρικής,
βιοτεχνολογίας, ανάπτυξης προηγμένου λογισμικού και "έξυπνων" συσκευών, τηλεματικής και
ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων προστασίας
του περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (http://www.thermokoitida.gr).
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ΟΝΟΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΓΕΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
H εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος Δυναμικής
Στέρεο-διεπίπεδης Ακτινογράφησης (Dynamic X-Ray Stereography Imager/ DRSI), το
Bioimerosin Laboratories SA
οποίο θα χρησιμοποιείται εύκολα από οποιονδήποτε θεράποντα ορθοπεδικό κλινικό
ιατρό.
Η επιχείρηση καλλιεργεί και διαθέτει ωφέλιμα έντομα για τη δημιουργία και εφαρμογή
Bioinsecta EE
νέων προγραμμάτων φυτοπροστασίας. Τα ωφέλιμα έντομα είναι σαρκοφάγα είδη, τα
οποία καταναλώνουν ζημιογόνα έντομα που προσβάλουν τα φυτά.
Η δραστηριότητα της νέας επιχείρησης αφορά στην παρασκευή και διάθεση ενζύμων,
Bioprotein
των οποίων η δραστηριότητα τροποποιείται με τη χρήση της βιοτεχνολογίας –
μοριακής βιολογίας (Protein engineering).
Η επιχείρηση αποτελεί ουσιαστικά ένα σύγχρονο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης
πρότυπων διαγνωστικών αντιδραστηρίων για χρήση σε αναλύσεις “in vitro”. Η
αναπτυξιακή της δραστηριότητα εστιάζεται στον τομέα της ηλεκτροφόρησης και
αφορά στο σχεδιασμό, στην πρωτοτυποποίηση και στην παραγωγή αντιδραστηρίων,
Hellabio OE
αναλυτικών “κιτ” και περιφερειακών συσκευών, είτε για διαγνωστικούς, είτε για
ερευνητικούς σκοπούς. Επιπλέον, αναπτύσσει και εξελίσσει προϊόν λογισμικού για την
επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων ηλεκτροφοριογραφημάτων.
Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι η συλλογή, επεξεργασία και
αποθήκευση, μέσω απόλυτα εξειδικευμένης διαδικασίας κρυοσυντήρησης,
“πολυδύναμων” βλαστοκυττάρων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα που συλλέγεται κατά
Liason BIOMATRIX ΕΠΕ
τη γέννηση του παιδιού, με σκοπό τη μελλοντική χρήση τους από το ίδιο ή άλλο
συγγενικό πρόσωπο (εφ’ όσον υπάρχει συμβατότητα) ως μοσχεύματα για την
αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.
Πρόκειται για την πρώτη Ελληνική εταιρεία έρευνας, ανάπτυξης, σύνθεσης και
παραγωγής φαρμακευτικών μορίων και Ά υλών στην κλίμακα του ενός κιλού. Αποτελεί
εργαστήριο βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης φαρμακολογικών δραστικών ουσιών
Pharmathen Industrial AE
μέσω της δημιουργίας νέων διεργασιών και της χρήσης προηγμένων πειραματικών
τεχνικών.
Η εταιρεία ξεκινά την δραστηριότητά της στον χώρο της τηλεϊατρικής, με την
ανάπτυξη μιάς ευέλικτης πλατφόρμας υπηρεσιών. Το βασικό προϊόν της είναι μία νέα
Trinity OE
φορητή
συσκευή
σπιρομετρίας
που
υποβοηθά
στην
διάγνωση
και
παρακολούθηση ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων τεχνολογικών
λύσεων τηλεματικής στο χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τη τηλεμετρία
Vidavo AE
ιατρικών παραμέτρων μέσω της καταγραφής βιολογικών σημάτων από μικροσυσκευές
τηλεϊατρικής και την ασύρματή μετάδοσή τους.
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η δραστηριότητα της εταιρείας αφορά στην παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων για τη
διαχείριση του συνόλου του περιεχομένου ενός οργανισμού. Τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν ολόκληρη τη διαδικασία ψηφιοποίησης,
DigiCube
τεκμηρίωσης, διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του ψηφιοποιημένου υλικού, στο
εταιρικό δίκτυο αλλά και στο διαδίκτυο.
Η Ελληνική εταιρεία Στατιστικών και Οικονομικών Πληροφοριών είναι στρατηγικά
Hellastat AE
τοποθετημένη στον κλάδο της έρευνας, αξιολόγησης, επεξεργασίας και παροχής της
οικονομικής γνώσης.
Omnicon Information Technologies
Η δραστηριότητα της εταιρείας αφορά στον τομέα των προσαρμοστικών προϊόντων
SA
λογισμικού.
Η εταιρεία αναπτύσσει αριθμητικά μοντέλα δυναμικής υπολογιστικής προσομοίωσης
Process Systems Enterprise ΕΠΕ
χημικών διεργασιών βιομηχανικής ή/και εργαστηριακής κλίμακας.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και η έρευνά της εστιάζεται
στη δόμηση ψηφιακού περιεχομένου σε οποιαδήποτε συμπιεσμένη μορφή (m-peg,
CD-ROM, DVD), με σκοπό τη δημιουργία καινοτομικών, ολοκληρωμένων,
διαδραστικών εφαρμογών προς χρήση από παιδιά, παιδιά με ειδικές ανάγκες,
The Second Method
ανθρώπους τρίτης ηλικίας και ανθρώπους που βρίσκονται στα πρώτα στάδια
πνευματικής άνοιας (dementia) ή που χαρακτηρίζονται από γνωστικές δυσλειτουργίες
(cognitive impairments).
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η εταιρεία “3Pi” δραστηριοποιείται στο χώρο του σχεδιασμού και υλοποίησης υλικού
3 Pi Information Systems ΜΕΠΕ
(Hardware) και λογισμικού (Software) με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστων εφαρμογών
τηλεμετρίας.
Η επιχείρηση αναπτύσσει ένα καινοτόμο ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης
τηλεδιαχείρισης για την παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας
Gas Systems Int AE
μονάδων καύσης φυσικού αερίου σε πραγματικό χρόνο.
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης νέων ολοκληρωμένων
HiSoft IT Solutions AE
λύσεων πληροφορικής με εφαρμογή στα πλαίσια του απομακρυσμένου ελέγχου και
της κεντρικής διαχείρησης δεδομένων.
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο της τηλεματικής-τηλεμετρίας και
Link Technologies AE
αναπτύσσει εξοπλισμό και προϊόντα λογισμικού για τη διαχείριση στόλου συγκοινωνιών
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

και μεταφορών, τη διαχείριση υδάτινων πόρων και τη διαχείρηση περιεχομένου
εμπορευμάτων supermarkets.
Σκοπός της νέας εταιρείας Navinext Α.Ε. είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών
Navinext AE
λογισμικού που χρησιμοποιείται στην υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με
βάση την θέση (Location Based Services, LBS).
Η εταιρεία δραστηριοποείται στον τομέα της τεχνολογίας της ραδιοσυχνικής
αναγνώρισης (RFID Technology). Η τεχνολογία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα
αναγνώρισης και ιχνηλάτισης προϊόντων και χρησιμοποιείται ήδη με μεγάλη επιτυχία
RFID Technology AE
κυρίως σε προϊόντα των οποίων η συσκευασίες είναι είτε πλαστική, είτε ξυλινη, είτε
χάρτινη.
ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Η επιχείρηση αναπτύσσει μία πλατφόρμα λογισμικού που λειτουργεί μέσω Internet και
EUtrek EΠΕ
η οποία προσφέρει μία σειρά εργαλείων για την παρακολούθηση και ανάλυση
μετοχικών αξιών σε πολλά διεθνή χρηματιστήρια, ταυτόχρονα.
Η επιχείρηση θα δραστηριοποιειθεί στον χώρο των διαδικτυακών εφαρμογών και θα
αναπτύξει εφαρμογή που θα επιτρέπει στους έλληνες χρήστες του διαδικτύου να
Netpia Hellas AE
αποκτούν πρόσβαση σε Ελληνικούς ιστοχώρους μέσω της πληκτρολόγησης του
ονόματος της διεύθυνσης του κάθε ιστοχώρου στην Ελληνική γλώσσα και μόνο.
Η εταιρεία Neuropublic AE είναι μια εταιρεία ανάπτυξης Πληροφοριακών συστημάτων
ενώ αποτελεί μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική οντότητα στον κλάδο της Δημόσιας
Neuropublic AE
Διοίκησης, τόσο από πλευράς Φιλοσοφίας του σχήματος Διοίκησής της, όσο και από
πλευράς στρατηγικής και διαδικασιών υλοποίησης των στόχων της.
Η επιχείρηση αναπτύσσει εξειδικευμένο λογισμικό για τη λειτουργία και εκμετάλλευση
διαδικτυακής πλατφόρμας (e-marketplace), καθώς και προσαρμοστικών εφαρμογών με
NovaSoft
στόχο την οργάνωση διαφημιστικών ενεργειών άμεσης επικοινωνίας, όπως είναι οι
εφαρμογές “Database marketing”, “Direct mail” και “Booking on request”.
H εταιρεία αναπτύσσει νέο ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού διαδικτυακής
λειτουργίας με στόχο τον έλεγχο και συντονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου
Onisis Web Development OE
και ταμειακής διαχείρησης αλυσίδων καταστημάτων.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Αντικείμενο της επιχείρησης είναι η ανάπτυξη βιομηχανικών τεχνολογιών και η παροχή
ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υποστήριξης, οι οποίες, με χαμηλό κόστος και
Advanced Industrial Technologies
πολλαπλάσια οφέλη, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα υφιστάμενων παραγωγικών
AE
εγκαταστάσεων.
Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την εφαρμοσμένη έρευνα με στόχο την ανάπτυξη
m. Technology AE
τεχνολογικά και λειτουργικά καινοτόμων και αξιόπιστων ηλεκτρονικών συστημάτων για
βιομηχανική χρήση.
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο της διακρίβωσης μετρητικών οργάνων και
της μετρολογίας. Εξειδικεύεται και αναπτύσσει νέες μεθόδους διακρίβωσης μετρήσεων
για τις ανάγκες μετρητικού-αναλυτικού εξοπλισμού σε χημικά και βιοτεχνολογικά
Metron Ariston ΕΠΕ
εργαστήρια, ενώ για τους ίδιους σκοπούς διαθέτει και εφαρμόζει τεχνογνωσία που
επιτρέπει την κατασκευή προτύπων υλικών και ουσιών αναφοράς.
Αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι η ανακατασκευή αναλώσιμων μερών των
εκτυπωτών υπολογιστών. Η επιχείρηση παρέχει ποιοτική και χαμηλού κόστους
εναλλακτική λύση έναντι της αγοράς ακριβών αναλωσίμων εκ μέρους των επισήμων
rehiNK AEBE
κατασκευαστών (OEM), η οποία βασίζεται σε μηχανισμούς και διαδικασίες πρωτότυπης
σχεδίασης και υλοποίησης και έρχεται ως αποτέλεσμα εσωτερικής τεχνογνωσίας των
ιδρυτών της.
Τομέας δραστηριότητάς της η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση έξυπνων-ευέλικτων
Sigmaplan EΠΕ
συστημάτων δόμησης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η εταιρεία αναπτύξει φορητά προϊόντα ανάλυσης και ανίχνευσης επικίνδυνων για την
i2e AE
υγεία ουσιών στο πόσιμο νερό.
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Solar System AE
και ειδικότερα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις.

•

Πίνακας 1.1.5 Εταιρείες που φιλοξενούνται στη θερμοκοιτίδα THERMI
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Π1.1.3 Θερμοκοιτίδα Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης
Η ΕΔΑΠ/ ΤΠΘ A.E. ιδρύθηκε το 1994 με την συμμετοχή του ITE/ ΕΙΤΧΗΔ και σημαντικών βιομηχανιών
της Κεντρικής Μακεδονίας. Η εταιρία προωθεί και εμπλουτίζει τις δραστηριότητες του Τεχνολογικού
Πάρκου σε στενή συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Κέντρα. Η ΕΔΑΠ/ ΤΠΘ AΕ είναι μέλος: Της Διεθνούς Ένωσης Επιστημονικών Πάρκων
(International Association of Science Parks), εταίρος του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας
που ανήκει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο των Innovation Relay Centres (πρόγραμμα Innovation της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης
βρίσκεται στην περιοχή Θέρμης Θεσσαλονίκης και δρα συμπληρωματικά με το έργο του Τεχνολογικού
Πάρκου. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Θερμοκοιτίδα του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης στις
εγκατεστημένες επιχειρήσεις είναι μεταξύ άλλων η υποβοήθηση σε θέματα που σχετίζονται με
ευρωπαϊκά προγράμματα, οι
υπηρεσίες τηλεματικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης υψηλής
ποιότητας. Επίσης η υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, η κατοχύρωση
ευρεσιτεχνιών / πατέντων, η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού, οι χρηματοοικονομικές συμβουλές και η
γραμματειακή υποστήριξη.
Οι δραστηριότητες της ΕΔΑΠ/ ΤΠΘ Α.Ε. αναλύονται παρακάτω
o

Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η ΕΔΑΠ/ TΠΘ ΑΕ προωθεί δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας με έμφαση στη: Χημική
Τεχνολογία, Τεχνολογίες Υλικών, Τρόφιμα - Ποτά, Κλωστοϋφαντουργία και Ενέργεια &
Περιβάλλον μέσω της συμμετοχής σε πολλά Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα που
προωθούν την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Επίσης καταγράφει τις σημερινές και μελλοντικές
ανάγκες των Βιομηχανιών της Βορείου Ελλάδος με στόχο την σύνδεση της Τεχνολογικής
Έρευνας με την Παραγωγή και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας. Έχει
δημιουργηθεί ένα δίκτυο διάχυσης πληροφορίας που συνεχώς επεκτείνεται, και περιλαμβάνει
ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες περιφερειακές πρωτοβουλίες για ανάπτυξη και τεχνολογίες
αιχμής για την βελτίωση γης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

o

Μεταφορά Τεχνολογίας: Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας δραστηριοποιείται στην σύνδεση
της έρευνας με την βιομηχανία, εξεύρεση συνεργατών, αξιολόγηση - προώθηση
αποτελεσμάτων έρευνας, προετοιμασία προτάσεων, Ε & Α, εκτέλεση έργων τεχνολογικής
ανάπτυξης και διαχείριση έργων. Εκτός αυτού η Μονάδα εξασφαλίζει την ενημέρωση των
επιχειρήσεων πάνω στα αποτελέσματα έρευνας, εξελίξεις τεχνολογίας, καθώς και νέες
τεχνολογίες, ποιότητα, περιβάλλον, ενέργεια. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες όπως: υποβοήθηση
για τεχνομεσιτεία, τεχνοδιαγνώσεις, αναζήτηση & αξιολόγηση τεχνολογιών, υποστήριξη
συμβολαίων και μεταφοράς τεχνολογίας, μετρήσεων ποιοτικών έλεγχων μέσω των
εργαστηρίων του ΕΙΤΧΗΔ και των άλλων εργαστηρίων της περιοχής.

o

Εντεταλμένη Έρευνα: Το Τεχνολογικό Πάρκο προωθεί μία πιο στενή επαφή μεταξύ της
Βιομηχανίας και των τοπικών Πανεπιστημίων / Ερευνητικών Κέντρων για βασική και
εφαρμοσμένη έρευνα όσον αφορά τις ανάγκες των τοπικών βιομηχανιών μέσω συμμετοχής σε
κοινά ερευνητικά έργα - σε εθνικό και διεθνές επίπεδο .

o

Διεθνής Μεταφορά Τεχνολογίας: Η ΕΔΑΠ/ ΤΠΘ προωθεί την μεταφορά τεχνολογίας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

o

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση: Η ΕΔΑΠ/ ΤΠΘ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην συνεχιζόμενη
εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στις βιομηχανίες και λειτουργεί ως
συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ελληνικής βιομηχανίας με τους διεθνείς αναγνωρισμένους
ειδικούς στους καινούργιους τεχνολογικούς τομείς.

Για την εγκατάσταση μιας εταιρείας στην θερμοκοιτίδα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
o

Συμπλήρωση έντυπης αίτησης

o

Αξιολόγηση από ομάδα συμβούλων τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πάρκου
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o

o

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση συγκεκριμένων ποιοτικών κριτηρίων που σχετίζονται με τη
δυνατότητα της επιχείρησης να τεκμηριώσει ότι:
•

Επιδιώκει την αξιοποίηση της τεχνολογικής έρευνας με στόχο το οικονομικό όφελος για την
Εθνική οικονομία

•

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες να προωθούν τη διάχυση της τεχνογνωσίας στην
ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας

•

Αναπτύσσει ένα κύκλο εργασιών και απασχόληση που θα ωφελήσει την περιοχή της
Θεσσαλονίκης

•

Διαθέτει πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο

•

Καθορίζει χρονοδιάγραμμα ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων

•

Προσδιορίζει τον καινοτομικό χαρακτήρα της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας

Παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΠ/ ΤΠΘ Α.Ε. για τελική έγκριση.

Ο σκοπός της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων είναι να επιδιώκει την αξιοποίηση της τεχνολογικής έρευνας
με στόχο το οικονομικό όφελος για την Εθνική οικονομία αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες οι οποίες να
προωθούν τη διάχυση της τεχνογνωσίας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και
αναπτύσσοντας ένα κύκλο εργασιών και απασχόληση που θα ωφελήσει την περιοχή της Θεσσαλονίκης
Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί 9 επιχειρήσεις
(http://www.thestep.gr) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.7
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
BIOMATRIX ltd. –
LIAISON
cperi SOLUTIONS
ΕΠΕ

Hydrotreating – Hydrocracking – Catalyst testing – Pilot Plant trials – Process
development – Hydroprocessing of Bio fuels

Ευρωγενετική Α.Ε.

Πρότυπο Κέντρο Ερευνών και Εφαρμογών Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

HELETEL ΕΠΕ

Intelligen Europe
Pharmathen
Industrial ΑΕ

VIRTUAL TRIP
ΕΠΕ

VR SENSE

•

Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και τη διάθεση αποτελεσμάτων έρευνας στις
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του αμπελοοινικού κλάδου
Κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Ανάπτυξη προϊόντων τεχνολογικής αιχμής που βοηθούν στην ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών Ηλεκτρονικού
Εμπορίου, με προηγμένα εργαλεία λογισμικού.
Ανάπτυξη λογισμικού για το σχεδιασμό, βελτιστοποίηση και προγραμματισμό
λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων στους τομείς της φαρμακευτικής, βιοτεχνολογίας,
τροφίμων-ποτών, χημικών και καταναλωτικών προϊόντων
Επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης δραστικών πρώτων υλών
(APIs) και παραγωγής αυτών έως επίπεδο κιλού
Εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(ΤΠΕ):
- Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
- Παράλληλα υπολογιστικά συστήματα
- Σχεδιασμός, σύνθεση και διαχείριση δικτυακών υπολογιστικών συστημάτων
- Διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα
- Πολυμεσικές διεπαφές χρήσης
- Πολυμεσικά συστήματα για δίκτυα κινητών επικοινωνιών
Εφαρμοσμένη έρευνα στην πληροφορική και τηλεματική, με ειδίκευση στην ανάπτυξη
καινοτομικών εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας

Πίνακας 1.1.6 Εταιρείες που φιλοξενούνται στη Θερμοκοιτίδα του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης
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Π1.1.4 Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Η Εταιρεία Διαχείρισης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου της Κρήτης (ΕΔΑΠ Α.Ε.) ιδρύθηκε
τον Δεκέμβριο του 1993 με αρχικό κεφάλαιο 40 εκατομμύρια δρχ. Ο κύριος στόχος ήταν να
παρουσιαστούν οι σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες των Ινστιτούτων στον έξω κόσμο με
αξιόπιστο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να αναληφθεί κι ένας ουσιαστικός, κυρίως όμως συγκεκριμένος
ρόλος για την ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα σε εταιρίες-μέλη να αξιοποιήσουν
τα αποτελέσματα της έρευνας και να γίνουν βασικοί φορείς στη διαδικασία μεταφοράς της Τεχνολογίας.
Ο κύριος ρόλος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου-Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ, STEP-C = Science and
Technology Park of Crete) ήταν να διαχέει την τεχνογνωσία που παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα
και στα ερευνητικά ινστιτούτα προς τις κατάλληλες κατευθύνσεις, δρομολογώντας έτσι την δημιουργία
ενός τρίτου πόλου ανάπτυξης στο νησί, εκτός αυτών της γεωργίας και της τουριστικής βιομηχανίας.
Αυτός ο τρίτος πόλος ανάπτυξης δεν θα ήταν ολοκληρωμένος χωρίς την ενεργητική και δημιουργική
συμμετοχή και παρουσία εταιριών εντός του χώρου του Πάρκου ως πλήρη μέλη ή εκτός του χώρου ως
συνεργαζόμενα μέλη. Οι εταιρίες αποτελούν φορείς της διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας,
εφαρμόζοντας έτσι στην πράξη έναν από τους βασικότερους στόχους του ΕΤΕΠ-Κ.
Το ΕΤΕΠ-Κ δραστηριοποιείται και με άλλους τρόπους όσον αφορά την μεταφορά τεχνολογίας.
Συμμετέχει σε μια σειρά από ευρωπαϊκά δίκτυα (Anette-SPRINT, RTO's, RTC7, κλπ.). Η διεύθυνση του
πάρκου αποτελείται από μία μικρή δυναμική ομάδα ειδικών με ευρύ επιστημονικό και επιχειρησιακό
υπόβαθρο. Το ΕΤΕΠ-Κ συνεργάζεται με πολλούς οργανισμούς τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς.
Περιλαμβάνει και παρέχει υπηρεσίες σε 18 επιχειρήσεις ως πλήρη μέλη και σε ακόμη περισσότερες ως
συνεργαζόμενα μέλη. Αυτές οι επιχειρήσεις - μερικές εκ των οποίων "γεννήθηκαν" μέσα από το Πάρκο
(spin-offs) - προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της τεχνολογίας και της οικονομίας και καλύπτουν
ενδεικτικά τους ακόλουθους ζωτικούς τομείς:
•

Ηλεκτρονική

•

Ιατρικός εξοπλισμός

•

Ολοκληρωμένα συστήματα

•

Ανάπτυξη λογισμικού

•

Τηλεπικοινωνίες και τηλεματική

•

Εφαρμοσμένα μαθηματικά

•

Βιομηχανική αυτοματοποίηση

•

Διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων

•

Τεχνική και ποιοτική συμβούλευση και εκτίμηση, κλπ.

•

Επίσης αντιπροσωπεύεται η τοπική βιομηχανία (κεραμικά και πλαστικά)

Το ΕΤΕΠ-Κ αποσκοπεί στο να γίνει ένας πόλος έλξης, μια θερμοκοιτίδα όπου οι επιχειρήσεις εντός του
Πάρκου και οι μικρές αλλά δυναμικά ανερχόμενες μονάδες - ειδικότερα σε περιοχές που ευνοούνται από
τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες του νησιού (π.χ. αιολική ενέργεια, κλπ.) - να προωθούν καινοτομίες
μέσα από μία συνεχή σύνδεση και συνεργασία με ειδικούς στην παροχή ερευνητικών προϊόντων,
υπηρεσιών, τεχνικών και μεθοδολογιών καθώς και με εταιρίες αναπτυξιακής φύσης, οι οποίες
αναλαμβάνουν εκσυγχρονιστικές πρωτοβουλίες.
Το ΕΤΕΠ-Κ καταλαμβάνει περισσότερα από 2000 τ.μ. εγκαταστάσεων έξω από το Ηράκλειο. Για τις
ανάγκες της επικοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το ΕΤΕΠ-Κ βασίζεται στην υποστήριξη της
FORTHnet AE. Πρόκειται για εταιρία μέλος του ΕΤΕΠ-Κ που παρέχει υπηρεσίες όσον αφορά το
INTERNET και άλλες σχετικές υπηρεσίες σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό
Πάρκο της Κρήτης που είναι γνωστό στα αγγλικά και σαν "Iraklion Incubator", είναι σήμερα ένα από τα
πρωτοπόρα πάρκα στην χώρα με πολύ καλές προοπτικές.
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Το ΕΤΕΠ-Κ έχει τέσσερις αντικειμενικούς σκοπούς:
•

Μεταφορά τεχνολογίας: Ένας από τους σκοπούς κλειδιά του ΕΤΕΠ-Κ είναι η μεταφορά των
αποτελεσμάτων της έρευνας στον βιομηχανικό χώρο (προϊόντα ή/και υπηρεσίες). Οι εταιρείες ως
πλήρη ή συνεργαζόμενα μέλη, καλούνται να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην διαδικασία
μεταφοράς τεχνολογίας, εκμεταλλευόμενες τα ερευνητικά παραδοτέα των ινστιτούτων και
προσθέτοντας αξία μέσω των δικών τους καινοτομικών πρωτοβουλιών και προϊόντων.

•

Ενθάρρυνση και προσέλκυση των εταιρειών στο Πάρκο ως πλήρη μέλη: Το ΕΤΕΠ-Κ ενθαρρύνει
τις εταιρίες να επωφεληθούν από την διαθεσιμότητα ποικίλων δυνατοτήτων, τεχνικών και
προϊόντων, με την βοήθεια των οποίων να μπορούν να υλοποιήσουν την δική τους καινοτομία.

•

Προώθηση των "Προϊόντων του Πάρκου": Πρόκειται για μια σειρά δραστηριοτήτων προώθησης,
οι οποίες ενισχύονται από ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για
την προώθηση των τεχνολογικών και αναπτυξιακών παραδοτέων στην αγορά.

•

Εκπαιδευτικό Κέντρο: Αυτό το κέντρο αποσκοπεί στο να εξειδικευτούν και να επανεκπαιδευτούν
στελέχη επιχειρήσεων με την προσφορά ειδικής εκπαίδευσης ανωτέρου επιπέδου. Έτσι θα
προστεθεί στις επιχειρήσεις η τόσο αναγκαία ανταγωνιστική αξία, ιδιαίτερα στον τομέα του
μάνατζμεντ.
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Π1.1.5 Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου ιδρύθηκε το 1999 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
την Περιφέρεια Ηπείρου. Από το 2003, τη Λειτουργία του Πάρκου έχει αναλάβει η Εταιρεία Διαχείρισης
"Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε.". Αποστολή του είναι να αποτελέσει τον κύριο
φορέα στήριξης για την εισαγωγή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο
δημόσιο τομέα. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Μπιζανίου Ιωαννίνων και τα γραφεία της στην
περιοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας είναι η
διαχείριση και ανάπτυξη του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου. H αρχική μετοχική
σύνθεση της Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε. ήταν € 146.500 (2.930 μετοχές ονομαστικής αξίας € 50 η καθεμία). Η
υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε. ανέρχεται σε € 404.500 και διαιρείται σε 9.070 κοινές
ονομαστικές μετοχές, αξίας € 50. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ύστερα από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 2 Ιουνίου 2004 και πιστοποιήθηκε με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης στις 29 Δεκεμβρίου 2004.
Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.) είναι εγκατεστημένο σε κτίριο 2590 τετρ.
μέτρων που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Το κτίριο είναι κτισμένο σε οικόπεδο
συνολικής έκτασης 16 στρεμμάτων. Το κτίριο και το οικόπεδο έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων για 25 χρόνια στην εταιρία διαχείρισης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου
Ηπείρου. Αποτελείται από έναν ισόγειο χώρο 1600 τετρ. μέτρων, που περιλαμβάνει 6 θερμοκοιτίδες, 1
δομή στήριξης επιχειρήσεων, 2 ινστιτούτα, τη διοίκηση της Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε., αμφιθέατρο 320 τετρ.
μέτρων και 2 αίθουσες συσκέψεων 44 τ.μ. (15-20 ατόμων). Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί κοινόχρηστοι
χώροι και υπόγειος εργαστηριακός χώρος 1000 τετρ. μέτρων
Οι υπηρεσίες που παρέχει το Ε.ΤΕ.Π.Η. απευθύνονται στις τέσσερις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων
– φορέων:
o

Εγκαταστημένες Επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε
θερμοκοιτίδα του Ε.ΤΕ.Π.Η. Μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα του Ε.ΤΕ.Π.Η. και να
διαφημίζουν ότι είναι μέλη του, έχουν έκπτωση σε όλες τις προσφερόμενες από το
Ε.ΤΕ.Π.Η. υπηρεσίες.

o

Επιχειρήσεις Μέλη: Επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι εγκατεστημένες στο Ε.ΤΕ.Π.Η., αλλά
είναι μέλη του και πληρώνουν ετήσια συνδρομή. Μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα του
Ε.ΤΕ.Π.Η. και να διαφημίζουν ότι είναι μέλη του, έχουν έκπτωση σε όλες τις
προσφερόμενες από το Ε.ΤΕ.Π.Η. υπηρεσίες.

o

Επιχειρήσεις Μέτοχοι: Επιχειρήσεις ή ιδιώτες οι οποίες είναι μέτοχοι του Ε.ΤΕ.Π.Η. Έχουν
έκπτωση σε όλες τις σε όλες τις προσφερόμενες από το Ε.ΤΕ.Π.Η. υπηρεσίες με το ίδιο
τιμολογιακό καθεστώς όπως και οι επιχειρήσεις μέλη.

o

Άλλες Επιχειρήσεις: Δεν είναι εγκατεστημένες, ούτε είναι μέλη του ΕΤΕΠΗ. Η συνεργασία
γίνεται κατά περίπτωση.

Η θερμοκοιτίδα είναι χώρος αρχικής εγκατάστασης, υποδοχής και λειτουργίας για τις νέες ή υπάρχουσες
επιχειρήσεις. Ο σκοπός της θερμοκοιτίδας είναι η στήριξη της εγκατεστημένης επιχείρησης σ' όλα τα
επίπεδα ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει να επιτύχει το αρχικό επιχειρηματικό της
πλάνο και να προσδιορίσει τους νέους επιχειρηματικούς της στόχους. Το Ε.ΤΕ.Π.Η. διαθέτει αυτή τη
στιγμή χώρο θερμοκοιτίδων συνολικού εμβαδού 363 τ.μ.. Ο χώρος αυτός είναι διαρθρωμένος σε 6
ξεχωριστές θερμοκοιτίδες. Κάθε θερμοκοιτίδα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη σε ξεχωριστά γραφεία
ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει από 2 έως 3 επιχειρήσεις. Το Ε.ΤΕ.Π.Η. στην παρούσα φάση έχει
συνολική δυνατότητα φιλοξενίας 12 έως 18 επιχειρήσεων. Κάθε θερμοκοιτίδα είναι εξοπλισμένη με
σύγχρονο συμβατικό (γραφεία, βιβλιοθήκες, ερμάρια) και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, εκτυπωτής δικτύου, fax ). Οι εταιρίες που στεγάζονται στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
φαίνονται στον Πίνακα 3.1.7 (www.step-epirus.gr).
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PlanTech ΕΠΕ
Q & D Α.Ε
MedAllied Ε.Π.Ε
ΙΝΚΟ Ε.Π.Ε.
DATA KAT ATE

Εταιρεία συμβούλων στο χώρο της παροχής μελετητικών/ τεχνικών συμβουλευτικών
και υποστηρικτικών υπηρεσιών
Παραγωγή και διάθεση στην αγορά, προϊόντων λογισμικού ιατρικών εφαρμογών
όπως επίσης και τη διασύνδεση των παραπάνω με ιατρικά απεικονιστικά μηχανήματα
Ασχολείται με ολοκληρωμένες μελέτες – κατασκευές «έξυπνων» κτιρίων
Εξειδικεύεται σε τεχνικά έργα και τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές

INFOPOINT Ε.Π.Ε.

Πώληση και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εφαρμογών
λογισμικού

PLAN A.E.

Ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού στον τομέα «Έλεγχος Κόστους και Υποστήριξη
Επιχειρηματικών Αποφάσεων» και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Spider A.E.

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας για τον ανασχεδιασμό των προϊόντων
της εταιρείας και τη δημιουργία νέων προϊόντων στον τομέα της μεταλλοβιομηχανίας

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ &
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.

KSMS Consulters Ε.Π.Ε.

REGIOPLAN Ε.Π.Ε
Future INtelligence
Ε.Π.Ε.
TELETEL A.E.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ (ΜACTEL
ATE)

Κ-REN Μ.Ε.Π.Ε.

BIOHELLENIKA A.E.
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ Α.Ε.
DIGITIZE-IT E.Π.Ε

•

Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών, λύσεων και προϊόντων Πληροφορικής καθώς και
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών στους τομείς της Υγείας, της Πρόληψης, της Περίθαλψης και
Θεραπείας και της Βιοϊατρικής Βιοφυσικής και Βιοφυσιολογικής Έρευνας μέσω
διαδικτύου
Μελέτη – ανάπτυξη υδροπονικών & αεροπονικών εφαρμογών στα πλαίσια των
Κ.Π.Σ., μελέτη – ανάπτυξη βιοκαυσίμων., μελέτες για φυτοτεχνική διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, περιβαλλοντικές Μελέτες για ιδιώτες –
ΟΤΑ Α & Β βαθμού, οικονομοτεχνικές μελέτες στα πλαίσια του Ν. 3299 / 04 Των
Κ.Π.Σ. (για Ν.Π.Ι.Δ. & Φ.Π.), Π.Ε.Π. Ιδιωτών Μ.Μ.Ε, Ο.Π.Α.Α.Χ Υπουργείου Γεωργίας
ή Περιφέρειας
Παροχή συμβουλών και καινοτόμων υπηρεσιών στις μελέτες, τις νέες τεχνολογίες και
τα προγράμματα χρηματοδότησης έργων
Έρευνα & ανάπτυξη, ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφορικής και δικτυοκεντρικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (software) και ηλεκτρονικών συστημάτων
(hardware) για τεχνολογίες αιχμής.
Δραστηριοποείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με πρωτοποριακά προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας:
•
Ιδιωτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
•
Δομημένη καλωδίωση
•
Ενσύρματα τηλεφωνικά κέντρα
•
Εφαρμογές προϊόντων κινητής τηλεφωνίας
•
Συστήματα τηλεδιάσκεψης
•
Ειδικά ραδιοδίκτυα
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κατασκευή και την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας και διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων,
παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και την εμπορία λογισμικού, παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τα ανωτέρω και στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας
Εταιρεία βιοτεχνολογίας που ασχολείται με την συλλογή, επεξεργασία και
κρυοσυντήρηση βλαστικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο.
Εταιρεία βιοτεχνολογίας που ασχολείται με την συλλογή, επεξεργασία και
κρυοσυντήρηση βλαστικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο.
Δραστηριοποιείται στους τομείς της ψηφιοποίησης, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης,
όπως επίσης και σε θέματα σχεδιασμού και υποστήριξης ιστοχώρων και εφαρμογών
internet

Πίνακας 1.1.7 Εταιρείες που φιλοξενούνται στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου
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Π1.1.6 Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών είναι ένας οργανισμός δημιουργίας μηχανισμών και παροχής
υπηρεσιών. Πρωταρχικός του στόχος είναι η "ανάδειξη" καινοτομικών - τεχνολογικών μονάδων και
επιχειρήσεων. Προσπαθεί, με άλλα λόγια, να συμβάλλει στη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη
μονάδων και επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνογνωσία, την καινοτομία και την τεχνολογία, για
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Η λειτουργία αυτή αποσκοπεί στην γρήγορη μετατροπή των
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε επιχειρηματικές επιτυχίες - καινοτομίες.
Σημαντικός στόχος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών είναι η υποστήριξη των υφιστάμενων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που εδρεύουν στην περιοχή του. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού
αυτού έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν μέσα στο ΕΠΠ:
•

Το Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΚΜΤ), μια οντότητα ενσωματωμένη στη λειτουργική
δομή του ΕΠΠ που έχει σαν στόχους:
o

Να ενισχύει και να υποστηρίζει επιχειρήσεις της περιοχής

o

Να αναπτύσσει δομές προώθησης και ανάπτυξης στο φάσμα της βελτιστοποίησης
και αξιοποίησης των ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων

o

Να προωθεί την εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών
καθώς και την μεταφορά και αφομοίωση της τεχνολογίας

o

Η λειτουργία του προβλέπει τη συμμετοχή του σε δίκτυα οργανισμών,
ανθρωποδίκτυα, δίκτυα πληροφόρησης, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τεχνολογικό ιστό της ΓΓΕΤ και της χώρας καθώς
και τη στενή συνεργασία του με τα ΚΜΤ των άλλων Επιστημονικών και
Τεχνολογικών Πάρκων τόσο της ΕΕ αλλά και όλου του κόσμου.

•

Το Εκθετήριο Υπηρεσιών μέσω του οποίου προσφέρονται πληροφόρηση και τεχνολογικής
φύσης υπηρεσίες προς τις εγκατεστημένες στο ΕΠΠ επιχειρήσεις αλλά και σε οιονδήποτε
ενδιαφερόμενο που εδρεύει στην περιοχή δράσης του Πάρκου.

•

Η Μονάδα Καινοτομικών Τεχνικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχει ως στόχο να υποβοηθήσει
τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους απόδοση εισάγοντας τους
επιχειρηματίες με συστηματικό τρόπο στην σύγχρονη αντίληψη της καινοτομίας στο
πλαίσιο της δικής τους επιχείρησης.

•

Η Θερμοκοιτίδα, το βασικότερο τμήμα της λειτουργικής δομής του ΕΠΠ είναι ο μηχανισμός
στήριξης και ανάδειξης νέων επιχειρήσεων που έχουν ως στόχους της επιχειρηματικής τους
επιτυχίας:
o

Την αξιοποίηση ενός αποτελέσματος έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης

o

Τη δημιουργία και ολοκλήρωση μιας καινοτομίας

o

Την εκμετάλλευση και προώθησή της στην γενική αγορά για "χρήση"

Η θερμοκοιτίδα είναι χώρος αρχικής εγκατάστασης, προσωρινής υποδοχής και λειτουργίας
καινοτομικών επιχειρηματικών σχημάτων χωρίς ουσιαστική προϊστορία. Προσφέρει
χρήσιμες υποδομές, λειτουργικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις
συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε μιας από αυτές βοηθώντας έτσι στην ταχύτερη δυνατή
ανάπτυξή τους. Στην Θερμοκοιτίδα εντάσσονται μονάδες που μπορεί να έχουν ήδη μια
πρώτη περίοδο λειτουργίας (εντός ή εκτός του ΕΠΠ) και που κατέχουν ένα καινοτομικό
αποτέλεσμα, προκειμένου:
o

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
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o

να υλοποιήσουν το σχέδιο εκμετάλλευσής της καινοτομικής τους ιδέα.

Στο Κέντρο Καινοτομίας και στη Θερμοκοιτίδα του ΕΠΠ εντάσσονται μονάδες που είναι
επιχειρήσεις (ή γενικά οργανισμοί), επιχειρηματικά σχήματα (υπό ίδρυση επιχειρήσεις),
κοινοπρακτικές ομάδες (που μπορεί να συνεργάζονται με επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά
σχήματα), καθώς και τμήματα των ανωτέρω καθώς και οργανισμών με συμπληρωματικές
προς το ΕΠΠ δραστηριότητες και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν
περιβαλλοντική όχληση από την δραστηριότητά τους στους χώρους του ΕΠΠ. Στο Κέντρο
Καινοτομίας και στη Θερμοκοιτίδα του Πάρκου μπορούν να εντάσσονται εκείνες οι μονάδες
που πληρούν τα παρακάτω:
•

Ενστερνίζονται μέσα από το σχέδιο λειτουργίας και ανάπτυξής τους την καινοτομία σαν τον
ειδικό εκείνο τρόπο επιχειρηματικής λειτουργίας με ενσωματωμένο σκοπό για ένα ειδικό
αποτέλεσμα,

•

Στοχεύουν στη δημιουργία ενός αποτελέσματος το οποίο συνεισφέρει στην ανανέωση και
διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών, στην ανανέωση μεθόδων
παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής και τέλος στην εισαγωγή αλλαγών στην οργάνωση
και στη διαχείριση,

•

Δραστηριοποιούνται συμβάλλοντας στην σύνδεση της έρευνας και καινοτομικής
τεχνολογικής ανάπτυξης με τον ευρύτερο παραγωγικό χώρο στοχεύοντας, είτε στην
αξιοποίηση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, είτε
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών,

•

Συμβάλλουν με την προγραμματιζόμενη δραστηριότητά τους στο να δημιουργηθεί στο
ΕΠΠ ένας παραδειγματικός χώρος προαγωγής και ανάδειξης της καινοτομίας, δημιουργίας
νέων αξιοποιήσιμων οντοτήτων (των καινοτομιών) και προώθησης καινοτομιών.
Παράλληλα επιδιώκεται οι προς ένταξη μονάδες να συμπληρώνουν το ΕΠΠ για την
δημιουργία ενός παραδειγματικού χώρου προαγωγής της καινοτομίας. Οι χώροι που
διατίθενται από το ΕΠΠ έχουν συνολικό εμβαδόν 3,800 m2 και κατανέμονται σε τέσσερις
κατηγορίες:

•

•

Κύριοι Χώροι, συνολικού εμβαδού 530 τ.μ., που περιλαμβάνουν Γραφεία
Διοίκησης, Υπηρεσιών και Λογιστήριο, Φωτοτυπικό κέντρο, Χώρο Υποδοχής,
Εστιατόριο, Αίθουσα συσκέψεων (30 τ.μ.), Αίθουσα συνεδρίων (100 τ.μ.), Τεχνικό
κέντρο δικτύων Η/Υ (50 τ.μ.).

•

Χώροι εγκατάστασης επιχειρήσεων - Κυψέλες 1480 m2 προς εγκατάσταση
περίπου 20 επιχειρήσεων.

•

Βοηθητικοί Χώροι, συνολικού εμβαδού 820 m2 που περιλαμβάνουν
Κοινόχρηστους χώρους (ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια, διάδρομοι, τουαλέτες),
Αποθήκες, Γραφείο συντηρητών, Χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
και κλιματισμού και Λοιπούς χώρους (αντλιοστάσιο, πυροσβεστικό συγκρότημα,
παραγωγή κενού, κέντρο αζώτου, κλπ.).

Ισόγειο χώρο, συνολικού εμβαδού 1200 m2 προς δημιουργία εξειδικευμένων κοινών
εργαστηρίων, προσωρινή εγκατάσταση νέων εταιρειών και Ινστιτούτων, κλπ.
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Π1.1.7 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας
Ο Φορέας Διαχείρισης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο 520.000 Ευρώ,
ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2001 από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς και βιομηχανικούς φορείς
της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι κύριοι στόχοι του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας είναι η δημιουργία
νέων δυναμικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα εξασφαλίζουν νέες θέσεις εργασίας και θα είναι οικονομικά
βιώσιμες και ανεξάρτητες όταν εγκαταλείψουν τους χώρους των θερμοκοιτίδων του Πάρκου, η παροχή
δυνατότητας σε υπάρχουσες επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και η ουσιαστική
διασύνδεση του παραγωγικού και βιομηχανικού χώρου με τον Ερευνητικό και Πανεπιστημιακό ιστό.
Το πάρκο προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία της
επιχείρησης εξασφαλίζοντας τις κυριότερες λειτουργικές ανάγκες της και υπηρεσίες ανάπτυξης, οι οποίες
βοηθούν την επιχείρηση να αναπτυχθεί με σημαντικά υψηλούς ρυθμούς.
Υπηρεσίες Υποστήριξης
Παραχώρηση χώρων γραφείων, εργαστηρίων ή
βιομηχανικών χώρων, με ιδιαίτερα χαμηλό
τίμημα.

Υπηρεσίες Ανάπτυξης
Προσφέρουν στο προσωπικό των θερμοκοιτίδων ένα μηχανισμό
συνεχούς διάγνωσης και ικανοποίησης των αναγκών των
πελατών.

Τήρηση βιβλίων και υπηρεσίες λογιστηρίου

Επιτρέπουν την έγκαιρη εύρεση των απαραίτητων πόρων.

Υποδοχή, τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή
υποστήριξη

Παρέχουν υποστήριξη και επιτήρηση οι οποίες είναι αναγκαίες
για να εξασφαλιστεί ότι κάθε πόρος αξιοποιείται με το
μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

Χρήση αίθουσας συσκέψεων
Χρήση συνεδριακού χώρου

Ολοκλήρωση ή βελτίωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου
Ανάπτυξη του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας
Ανάλυση της Αγοράς

Χρήση οπτικοακουστικών μέσων
Φωτοτυπικό, fax, υπηρεσίες ταχυδρομείου και
courier
Υποδομή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Οργάνωση της επιχείρησης
Οικονομικό Προγραμματισμό της επιχείρησης

Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Εύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού σχήματος

Μικρό εστιατόριο

Παροχή Συμβουλευτικών, Νομικών Υπηρεσιών και την
Κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Δημόσιες Σχέσεις και την Προβολή της επιχείρησης

•

Πίνακας 1.1.8 Υπηρεσίες που προσφέρονται στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας

Οι προσφερόμενοι χώροι του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας Α.Ε. στην παρούσα φάση
περιλαμβάνουν τα κτίρια των θερμοκοιτίδων στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου σε έκταση της
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ενώ στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας είναι η επέκταση των θερμοκοιτίδων και
σε άλλες εκτάσεις σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Τα κτίρια των θερμοκοιτίδων του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου
περιλαμβάνουν :
•

Κτίριο Διοίκησης, το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν 1.786 τ.μ. και αποτελείται από υπόγειο
260 τ.μ., ισόγειο 836 τ.μ., όροφο 648 τ.μ. και μία βιβλιοθήκη 42 τ.μ. Σε αυτόν τον χώρο
έχουν διαμορφωθεί 10 θερμοκοιτίδες των 30 τ.μ. με μέγιστη χωρητικότητα τις 10
επιχειρήσεις.

•

Βιομηχανοστάσιο συνολικού εμβαδού 2.325 τ.μ. το οποίο αποτελείται από πατάρι 305 τ.μ.
και ισόγειο χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει την αίθουσα παραγωγής 1.600 τ.μ., τα
εργαστήρια 340 τ.μ. και τους βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 80 τ.μ.

Για να γίνει δεκτή μία εταιρεία σε μία από τις θερμοκοιτίδες του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας,
συμπληρώνεται η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγκατάσταση στις θερμοκοιτίδες του ΤΕ.ΠΑ.Θ.
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που συνοδεύεται από σύντομο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Ο Γενικός Διευθυντής του ΤΕ.ΠΑ.Θ. ελέγχει τις
προτάσεις και προωθεί όσες κρίνει ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, στο Δ.Σ. του ΤΕ.ΠΑ.Θ., το οποίο
αποφασίζει να προτείνει την αποδοχή τους ή την απόρριψη, δικαιολογώντας τις. Όσες επιχειρήσεις
γίνουν αποδεκτές υπογράφουν το συμβόλαιο το οποίο αρχικά έχει ισχύ δώδεκα (12) μήνες (δοκιμαστική
περίοδος). Με την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει την παράταση
της σύμβασης ή όχι υποβάλλοντας και σύντομο απολογισμό και προγραμματισμό για την επόμενη
περίοδο (συνήθως 1 χρόνο). Αν κριθεί ικανοποιητικός, ανανεώνεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες
(συνήθως). Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι περίπου 3 χρόνια, οπότε εξετάζεται η δυνατότητα να
αποχωρήσει η εταιρεία, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει επαρκής χώρος για την ανάπτυξή της. Αυτό δεν είναι
υποχρεωτικό και εξετάζεται κατά περίπτωση.
Στο ΤΕ.ΠΑ.Θ. φιλοξενούνται σήμερα η Κεντρική Διοίκηση και 2 από τα 4 Ινστιτούτα του Κέντρου
Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.) καθώς και 2 ιδιωτικές εταιρείες που
παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.1.9 ενώ έχουν αποφοιτήσει 11 εταιρείες που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 3.1.10 (http://www.tepathe.gr).
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.) –
Κεντρική Διοίκηση

Διοικητική λειτουργία του Κέντρου και των τεσσάρων
Ινστιτούτων που βρίσκονται κατανεμημένα στους τέσσερις
νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής (ΙΜΤΡΟΝΙΚΣ),
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.)

Προώθηση της έρευνας στο τομέα της Μηχανοτρονικής και της
Εμβιομηχανοτρονικής με τη συνεργητική σύνθεση των επιστημών
των Μηχανολόγων Μηχανικών, των Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
και των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για τον
σχεδιασμό και παραγωγή προϊόντων και μεθοδολογιών στην
βιομηχανία, ιατρική και γεωργία

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης
Αγροοικοσυστημάτων (Ι.ΤΕ.Δ.Α.)Παράρτημα Βόλου, ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.)

Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στους
τομείς της αειφόρου αγροτικής παραγωγής και της τεχνολογίας
ξύλου

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ξηραντήρια υπέρυθρης ακτινοβολίας για βιομηχανικές χρήσεις

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ - ΜΕΤΡΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ

Εργαστήριο μεταλλουργία και επεξεργασίας μετάλλων

Πίνακας 1.1.9 Ινστιτούτα και Εταιρείες που φιλοξενούνται στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας
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F.T.S. A.E. - FUTURE
TECHNOLOGY SYSTEMS
A.E.

Εφαρμογές Συστημάτων Υψηλής Τεχνολογίας, Βιομηχανικός Σχεδιασμός
Προϊόντων, Αντίστροφη Μηχανολογία & Μετρολογία, Μεταφορά Τεχνολογίας –
Τεχνογνωσίας

TECTRANS HELLAS

Ασχολείται με μεταφορά Τεχνογνωσίας, μεσιτεία Καινοτομικών Τεχνολογιών και
προϊόντων και εξειδικευμένη τεχνοοικονομική υποστήριξη στον τομέα της
βιομηχανίας. Πιλοτική παραγωγή καταλυτικών υλικών από Ζεόλιθους

SERVICE PRINT A.E.

Πιλοτική εκτυπωτική μονάδα ψηφιακών εκτυπώσεων. Εργασίες γραφικών τεχνών
και εφαρμογές multimedia. Ψηφιακό φωτογραφείο

KΟΜΕΛ Α.Ε.
ONLINE LEARNING
ΑRGOnet - ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΝΕΤ Α.Ε.
Ι.Μ.Β. (Internet
Multimedia Bureau)

Ανάπτυξη λογισμικού - Δικτυακές υπηρεσίες
Παροχή υπηρεσιών Internet και τηλεπικοινωνίας
Ηλεκτρονικό εμπόριο, ανάπτυξη εφαρμογών στο Internet.

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
PIXEL SELECTIVE
PLATING

Καινοτόμος μέθοδος πλαστικοποίησης και συσκευασίας CD ROM

TEK - N. ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ

Πιλοτική χύτευση μικροεξαρτημάτων χαμηλής τήξης κραμάτων

K. TΖΙΦΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

•

Συστήματα υψηλής τεχνολογίας – Λογισμικό - Αυτοματισμοί

Επιφανειακές κατεργασίες ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Ανάπτυξη συστημάτων ρομποτικής και βιομηχανικών αυτοματισμών

Πίνακας 1.1.10 Εταιρείες που αποφοίτησαν από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας
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Π1.1.8 Θερμοκοιτίδα Χανίων
Η Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων είναι μία αστική με κερδοσκοπική εταιρεία η οποία
ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων υψηλού
ρυθμού ανάπτυξης και έντασης γνώσεων. Η Θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων Χανίων ιδρύθηκε το 2000
με τη βοήθεια του επιχειρησιακού προγράμματος Βιομηχανίας στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ. Αποτελεί ένα μη
κερδοσκοπικό οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου το 90% των μετοχών κατέχει ο
ΕΟΜΜΕΧ, το 5% το ΕΒΕ Χανίων και το 5% η ΝΑ Χανίων. Η Θερμοκοιτίδα στεγάζεται στο ΒΙΟΠΑ
Χανίων, στη Σούδα και κατέχει 10 χώρους συνολικού εμβαδού 2500 τ.μ., όπου σήμερα στεγάζονται 9
επιχειρήσεις, ενώ στο παρελθόν έχουν στεγασθεί άλλες 8, οι οποίες σταδιακά αποχώρησαν. Ο βαθμός
πληρότητας των χώρων είναι σήμερα 92%, ενώ η τιμολογιακή πολιτική προς τις επιχειρήσεις είναι
τέτοια που τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους με
πολύ ευνοϊκούς όρους. Οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σήμερα φαίνονται στον Πίνακα 3.1.11
(http://www.incubator-chania.gr).
Κρητική Γη Α.Ε.

Τυποποίηση βιολογικού ελαιολάδου και άλλων τοπικών γεωργικών προϊόντων

Άρωμα Κρήτης

Παραγωγή και τυποποίηση Κρητικού μελιού

Cretan Taste Ο.Ε.
Κρητικές Ζύμες
DIODEBELL AE
WATERSAFE Α.Ε
Μηχανουργείο Δασκαλάκη
AΦΟΙ ΠΟΛΛΑΚΗ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

•

Παραγωγή και εμπορία αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων
Παραγωγή προϊόντων ζύμης και σφολιάτας
Έρευνα σε πρωτότυπες ηλεκτρονικές συσκευές
Τεχνολογίες περιβάλλοντος
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων ακριβείας
Παραγωγή επίπλων
Έρευνα για ακτίνες Λέιζερ

Πίνακας 1.1.11 Επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στη Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων

Η ανάπτυξη της Θερμοκοιτίδας Χανίων έχει τους εξής στρατηγικούς στόχους:
•

•

Υποστήριξη νέων καινοτομικών επιχειρήσεων. Προτεραιότητα της Θερμοκοιτίδας είναι η
ανάπτυξη νέων καινοτομικών επιχειρήσεων και η στήριξή τους σε διάφορους τομείς τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν φιλοξενούμενες επιχειρήσεις
που έχουν δημιουργηθεί σαν αποτέλεσμα κάποιων εξειδικευμένων ερευνητικών
αποτελεσμάτων των Πανεπιστημίων ή ερευνητικών ιδρυμάτων, δηλαδή επιχειρήσεις
έντασης γνώσεων. Γενικότερα στην Ελλάδα οι Πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές εκτός
ελαχίστων εξαιρέσεων δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εμπορική αξιοποίηση των
όποιων ερευνητικών αποτελεσμάτων ή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους που μπορούν
να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά. Ιδιαίτερο βάρος θέλει να δώσει η Θερμοκοιτίδα Χανίων
στη δημιουργία επιχειρήσεων έντασης γνώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν με τη
συνεργασία καθηγητών ή ερευνητών από τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του
τόπου. Για το σκοπό αυτό θα προσφέρει υπηρεσίες:
o

βοήθειας στην κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

o

δημιουργίας επιχειρηματικού σχεδίου νεοϊδρυόμενης επιχείρησης

o

εκπαίδευσης σε
επιχειρηματίες

θέματα

επιχειρηματικότητας

σε

νέους

επιστήμονες

-

Μεταφορά τεχνολογίας. Δεδομένης της σημασίας που έχει η σύγχρονη τεχνολογία στη
βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η
θερμοκοιτίδα θέλει να βοηθήσει στη μεταφορά τεχνολογίας και στη βελτίωση της
τεχνολογικής υποδομής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στη συνεργασία νέων
εξειδικευμένων επιστημόνων με τις επιχειρήσεις του τόπου. Ταυτόχρονα θα επιδιώξει να
αυξήσει τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα,
με στόχο να επιτύχει την τεχνολογική τους αναβάθμιση.
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•

Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Ένας σημαντικός στόχος της
Θερμοκοιτίδας Χανίων είναι η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, κυρίως
με την παροχή τεχνογνωσίας σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς του τόπου για τη
συμμετοχή τους σε διάφορα ανταγωνιστικά ή άλλα προγράμματα της ΕΕ. Σημαντική
προσπάθεια στον τομέα αυτό κατεβλήθη το 2004, όπου η Θερμοκοιτίδα Χανίων βοήθησε
αρκετούς τοπικούς φορείς στην υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε διάφορα
Ευρωπαϊκά προγράμματα.

•

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό κεφάλαιο της Θερμοκοιτίδας. Η συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα στο ιδιωτικό κεφάλαιο της θερμοκοιτίδας Χανίων σε ποσοστό περίπου
50% αναμένεται να συντελέσει στην περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Θερμοκοιτίδας Χανίων. Έτσι η Θερμοκοιτίδα
Χανίων θα έχει πολυμετοχική βάση και θα αποτελεί σύμπραξη του Δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα. Ένα τέτοιο μοντέλο εφαρμόζεται με επιτυχία στο τεχνολογικό πάρκο της
Θεσσαλίας, όπου συμμετέχουν 39 φορείς του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, ενώ
συνιστάται και από την Ε.Ε.

•

Παροχή κεφαλαίου σποράς σε νέες καινοτομικές επιχειρήσεις. Η Θερμοκοιτίδα Χανίων
προβαίνει στη στήριξη στα πρωταρχικά στάδια κάποιων νέων καινοτομικών επιχειρήσεων
που φιλοξενούνται στους χώρους της.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην θερμοκοιτίδα είναι γραφεία και
είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οικονομοτεχνική υποστήριξη, κοινόχρηστους χώρους και εξοπλισμό.
Επιπλέον η Θερμοκοιτίδα παρέχει εξειδικευμένες, συμβουλευτικές υπηρεσίες ολοκληρωμένης τεχνικής
βοήθειας προς τις φιλοξενούμενες επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς
ανάπτυξης της και πραγματοποίησης των στόχων της. Προσφέρει υπηρεσίες Marketing, Εκπαίδευσης,
υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών και πρόσβαση σε πηγές Χρηματοδότησης. Το κόστος των υπηρεσιών
αυτών συμπεριλαμβάνεται στο αντίτιμο που καταβάλλει η κάθε επιχείρηση μηνιαία στο πλαίσια της
αμοιβής για την συνεργασία της με την Θερμοκοιτίδα.
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Π1.1.9 Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης
Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής
Βορείου Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ) και το πρώτο ιδιωτικό εγχείρημα με τη συναίνεση δημοσίων και ιδιωτικών
εταίρων και την πλήρη υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η αρχική σύλληψη για την Τεχνόπολη
στηρίχτηκε στην ιδέα να δημιουργηθεί μία διαβαλκανική, διαπεριφερειακή επιχειρησιακή βάση κι ένας
πόλος καινοτομίας, έρευνας και συνεργασίας στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και στην
εμπορευματοποίηση καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το όραμα της Τεχνόπολης ως καταλύτη εμπορικών επενδύσεων στο χώρο της Πληροφορικής, είναι να
καθιερωθεί ως Κέντρο Αριστείας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Ευρώπης γενικότερα και να λειτουργήσει ως κέντρο εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που προσελκύει
επενδυτικό ενδιαφέρον και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Με στόχό να επιταχύνει την ανάπτυξη
του γνωστικού κεφαλαίου της περιοχής, η Τεχνόπολη θα γεφυρώσει ερευνητές και επιχειρηματίες και θα
αποτελέσει σημείο συνάντησης των εγχώριων και περιφερειακών καινοτόμων.
Η περιοχή εγκατάστασης της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο Δήμο Πυλαίας, στον χώρο της
Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, βόρεια της οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης. Το γήπεδο έχει έκταση
125.334 τ.μ.
Το μεγαλόπνοο αυτό έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αποτελείται από δύο διακριτά αλλά
ταυτόχρονα συμπληρωματικά υπο-έργα:
•

Το Επιχειρηματικό Πάρκο ΤΠΕ Τεχνόπολη, για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα την
προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη ενός ισχυρού πόλου
Πληροφορικής στην Ελλάδα και την Νοτιανατολική Ευρώπη

•

Τη Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη, για τις μικρές και δυναμικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΠΒΕ
αλλά και για νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στην Θεσσαλονίκη σε χώρο του
Επιχειρηματικού Πάρκου ΤΠΕ Τεχνόπολη

Στόχοι της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης είναι:
•

Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των επιχειρήσεων Πληροφορικής της Θεσσαλονίκης

•

Διάθεση οργανωμένων χώρων με υποδομές υψηλής ποιότητας για εγκατάσταση των
επιχειρήσεων

•

Θεσμοθετημένες παροχές κινήτρων προς εγκαταστημένες επιχειρήσεις

•

Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τεχνολογίας και των
Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Φορέων

•

Παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις

•

Προσέλκυση ξένων επενδύσεων

•

Παροχή άλλων υποδομών - υπηρεσιών υποστήριξης (συνεδριακό κέντρο, catering,
παιδικός σταθμός, γυμναστήριο, κλπ.)

Η Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα του Επιχειρηματικού Πάρκου ΤΠΕ
Τεχνόπολη. Πρωταρχικός στόχος της είναι να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές, υποστηρικτικές
υπηρεσίες και χρηματοδοτικά επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένες, καινοτόμες, υπό ίδρυση εταιρείες
προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχία και βιωσιμότητά τους στην αγορά. Αποστολή της
Θερμοκοιτίδας είναι να εντοπίζει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να στηρίζει την
εμπορευματοποίησή τους με τρόπο αποτελεσματικό προς όφελος των μετόχων της εταιρίας. Θεματικά,
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η Θερμοκοιτίδα επικεντρώνεται στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών καθώς και
σε σχετικά πεδία και συνδέεται άμεσα με το Επιχειρηματικό Πάρκο ΤΠΕ Τεχνόπολη, αξιοποιώντας τα
υπάρχοντα δίκτυα και τις συνεργασίες. Η Θερμοκοιτίδα προσφέρει το πεδίο για την ανάπτυξη κι
εφαρμογή επιχειρηματικών ιδεών και τεχνολογιών -τις οποίες συνδέει με την Τεχνόπολη, ενώ
παράλληλα οι νέες εταιρείες απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασής τους σ’ ένα δυναμικό
εργασιακό περιβάλλον. Η Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη συγχρηματοδοτήθηκε από το 3ο ΚΠΣ στα πλαίσια
του Προγράμματος ΕΛΕΥΘΩ.
Οι στόχοι της Θερμοκοιτίδας Τεχνόπολη είναι:
•

Να στηρίξει νέες εταιρίες από την ίδρυση μέχρι την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους

•

Να αποτελέσει αξιόπιστο συνέταιρο και μέντορα για τις νέες εταιρείες που βρίσκονται εντός
της θερμοκοιτίδας.

•

Να δώσει το έναυσμα σε επιστήμονες να μετατρέπουν τις ερευνητικές ιδέες και τα
ερευνητικά ευρήματα σε βιώσιμα επιχειρηματικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με τον τρόπο
αυτό στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής
κοινότητας

•

Να στηρίξει την καινοτομία και την παραγωγή καινοτόμου γνώσης και τεχνογνωσίας

•

Να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

•

Να συμβάλλει στην σταδιακή ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και
να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας

•

Να εισάγει στην Τεχνόπολη νέες επιχειρηματικές ιδέες επιφέροντας διευρυμένα
αποτελέσματα για την επιχειρηματική κοινότητα

•

Να συνεισφέρει ενεργά σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και προγράμματα

Η θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη είναι ένα κτίριο 1.000 τ.μ. το οποίο οργανώνεται γύρω από ένα κεντρικό
αίθριο. Οι χώροι της θερμοκοιτίδας κατανέμονται σε δύο κατηγορίες:
•

Κύριοι Χώροι (25-35% του συνόλου), που περιλαμβάνουν γραφεία Διοίκησης και
Λογιστήριο, χώρο υποδοχής, αίθουσες συσκέψεων, φωτοτυπικό κέντρο, αίθουσα
κεντρικού υπολογιστή, βιβλιοθήκη, εστιατόριο. Σε τμήμα του κτιρίου δημιουργούνται
επίσης αίθουσες σεμιναρίων και εκπαίδευσης.

•

Χώροι εγκατάστασης επιχειρήσεων (65-75% του συνόλου), που περιλαμβάνουν κυψέλες
που θα μπορούν να φιλοξενήσουν 10 – 15 επιχειρήσεις. Η κατασκευή του κτιρίου θα
παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στη διαμόρφωση των κυψελών, ώστε τα σχετικά
χωρίσματα να μπορούν να μετακινούνται ανάλογα με τις ανάγκες.

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Σελίδα Π.24

ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σήμερα στην Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη φαίνονται στον Πίνακα 3.1.12
(http://www.technopolis.gr).
Deus Ex Machina (DXM)
HUMAN ASSET
TECHNOLOGIES
Iatric Education

ISOSOFT

ΚΑΠΟΥ Α.Ε.

WSB RESCon EPE

Σχεδιασμός και υλοποίηση παραμετροποιημένων επιχειρηματικών λύσεων για
εταιρείες και οργανισμούς μέσα από την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στο χώρο της
πληροφορικής
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κατάρτιση και τεχνολογίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
(e-learning)
Υπηρεσίες διαδικτύου, συμβουλευτικές, ανάπτυξης λογισμικού και γραφιστικής
διαφορετικής πολυπλοκότητας, κυρίως στοχευμένη σε επαγγελματίες του χώρου της
ιατρικής παγκοσμίως
Υποστήριξη εξειδικευμένου επιχειρηματικού λογισμικού, παρέχοντας καινοτόμες Λύσεις
Διαχείρισης Διαδικασιών (Process Management Solutions) σε εταιρείες και οργανισμούς
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε υπηρεσίες πληροφορικής και γεωπληροφορικής,
καλύπτοντας ένα κενό στο χώρο των υπηρεσιών παροχής γεωγραφικά
προσδιορισμένου περιεχομένου πολυμέσων (geo-multimedia)
Ανάπτυξη επενδυτικών προτάσεων στον τομέα τον ΑΠΕ, μέσω της έρευνας για την
ανάπτυξη καινοτόμων έργων ΑΠΕ και την παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών
υπηρεσιών σε όλο το φάσμα ανάπτυξης ενός έργου ΑΠΕ με την εφαρμογή
καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας πληροφορικής

DVS Design
Anamo
Triple i Web
Έργον Ενέργεια ΕΠΕ

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και υλοποίηση έργων τόσο στον κατασκευαστικό
όσο και στον ενεργειακό τομέα

Πίνακας 1.1.12 Επιχειρήσεις που φιλοξενούνται στη Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Σελίδα Π.25

ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 2 : Έρευνα Αγοράς – Επιχειρήσεις /
άτομα που έλαβαν μέρος & υποδείγματα
Ερωτηματολογίων

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Σελίδα Π.26

ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε. - ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
EASY BUSINESS
HELLAS
INTERNATIONAL
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ
<<Δ.Ι.Ε.Π.Ε.Π.Ε>>

ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΠΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
ΚΟΡΑΦΤΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΚΑL
ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΛΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Ε.Π.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. Ο.Ε.
ΠΙΤΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΙΤΕΝΗΣ

5ον ΧΙΛ.
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΗ

Χρηματοοικονομικοί
σύμβουλοι
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Παροχή υπηρεσιών σε
Οινοποιεία-έλεγχος
ποιότητας

ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κ.ΦΟΥΦΑ 34
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ 7
ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΥΣΗΣ
ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΙΑΝΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ
ΟΣ Ε.
ΠΙΤΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τεχνικό γραφείο
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΗΛ.

E-MAIL

2461041373

sales@pitenis.gr

2463025384
6974212676

easybusinesss@gmail.com

6947868394

vivian.georgoulas@gmail.com

ΜΙΚΡΑΣ
ΑΣΙΑΣ 26
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

2463054242

kousisxris@gmail.com

ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΒΑΚΗ 5 ΝΕΑΠΟΛΗ

6945597733

ΚΕΠΙΔΗΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ

ΙΜΕΡΑΣ 40 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

6974648413

c.kepidis@gmail.com

ΚΟΡΑΦΤΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ

Β.ΣΟΦΙΑΣ 7ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

2463055581

koraftsa@otenet.gr

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜ
ΑΧΩΝ 44ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ
81 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

2463400209

info@kkal.gr

6984214215

grmanis@hotmail.com

2461041807

kianass@info-mellon.gr

2463501010
6976794663

epapadopoulos1@hotmail.gr

6974438281

george.pitenis@yahoo.gr

2461022569

info@raoulotechniki.gr

ΜΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΟΝ
ΚΟΖΑΝΗ 33 ΚΟΖΑΝΗ
25ΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ
4 ΚΟΖΑΝΗ
ΚΩΣΤΗ
ΠΑΛΑΜΑ & Γ.
ΤΙΟΛΗ ΓΩΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ντάβος
Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων - Μηχανολόγος
Νικόλαος
Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - Ελεύθερος επαγγελματίας
Μηχανολόγος Μηχανικός

ndavos@uowm.gr
ntabosnikos@yahoo.gr

Μυλωνά
Ευαγγελία

Μηχ. Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων - Μηχανολόγος Μηχανικός - Ελ.
Επαγγελματίας

milona_elia@yahoo.gr

Γκελέζης
Δημήτριος

Μηχανικός
Τεχνολογιών
Αντιρρύπανσης
(Τ.Ε.),
Περιβάλοντος ΔΕΗ/ΑΕ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

gkelezis@windowslive.com

Χρηστίδου
Μαρία

ΠΕ / Μηχανολόγος Μηχανικός – Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Σύμβουλος

xristidoum@yahoo.gr

Σελίδα Π.27

-

