
τη Θερµοκοιτίδα i4G 
οι συµβουλές από 
έµπειρους ανθρώ-
πους του χώρου των 
επιχειρήσεων έχουν 
πρακτικό αντίκρι-
σµα. Η i4G αποτελεί 
ιδανικό περιβάλλον 
για ένα επιχειρηµα-
τικό ξεκίνηµα, κα-
θώς επιτρέπει σ’ ένα 
νέο επιχειρηµατία 
να ξεκινήσει µειώ-
νοντας κατ’ αρχάς τα 

λειτουργικά του έξοδα. «Η βασική αρχή είναι ότι 
‘µοιράζοµαι’ υποδοµές, ανθρώπους, υπηρεσίες και 
αποκτώ τεχνογνωσία, ώστε να καλύψω τα κενά, να 
ξεπεράσω το φόβο της αποτυχίας και να αποφασίσω 
να πάρω το ρίσκο της επιχειρηµατικότητας» τονίζει 
ο κ. Θεολόγος Προκοπίου, Managing Director της 
Θερµοκοιτίδας. 
Εκτός από τους χώρους εγκατάστασης, τους χώρους 
συναντήσεων, τα δίκτυα υπολογιστών, τις συµφω-
νίες µε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εκείνο που 
επίσης παρέχει η i4G είναι συµβουλευτικές υπηρε-
σίες αλλά και χρηµατοδότηση. «Είµαστε σύµβουλοι 
επιχειρήσεων, δεν είµαστε εργολάβοι οικοδοµών 
ή απλώς διαχειριστές ακινήτων» εξηγεί ο κ. Προ-
κοπίου και συνεχίζει «έχουµε τη δυνατότητα να 
παρέχουµε στις εταιρείες αυτές τη βοήθεια που 
χρειάζονται, ώστε να µεγαλώσουν. Καθώς µάλιστα 
ανήκουµε στον όµιλο της ‘Ευρωσύµβουλοι ΑΕ’ που 
διαθέτει τεχνογνωσία, δίκτυο στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό αλλά και σηµαντική εξωστρέφεια, ο στό-
χος αυτός γίνεται εφικτός». 

Τα προσόντα της ένταξης
Η διαδικασία έχει ως εξής: Κάθε υπό ένταξη εταιρεία 
χρειάζεται να έχει µια διάσταση καινοτοµίας, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει απαραίτητα αυτή να 
είναι συνδεδεµένη µε την τεχνολογία. Φυσικά, πρέ-
πει επίσης η δραστηριότητά της να έχει αντίκρισµα 

στην ελληνική αγορά αλλά και προσανατολισµό στη 
διεθνή αγορά. Όταν η εταιρεία ενταχθεί στη Θερµο-
κοιτίδα, απολαµβάνει τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
και υποδοµές. Σήµερα, οι περισσότερες θερµοκοιτι-
ζόµενες εταιρείες ασχολούνται µε την πληροφορική. 
Ωστόσο ο κ. Προκοπίου αναφέρει ότι «εκείνο που θα 
θέλαµε να έχουµε περισσότερο, είναι εταιρείες που 
προέρχονται από την έρευνα και το Πανεπιστήµιο, 
ώστε να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά προγράµµατα 
του Πανεπιστηµίου και η πνευµατική του ιδιοκτησία 
η οποία µένει αναξιοποίητη».

Ταυτότητα
Η i4G δηµιουργήθηκε το 2003 µε την υποστήριξη 
του προγράµµατος ΕΛΕΥΘΩ της Γενικής Γραµµατείας 
Έρευνας & Τεχνολογίας και παραµένει, πέντε χρόνια 
µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, απόλυτα 
προσηλωµένη στον αρχικό της στόχο: να υποστη-
ρίζει ποικιλοτρόπως εταιρείες που βρίσκονται στο 
ξεκίνηµά τους. Μέχρι σήµερα έχουν περάσει από 
τη διαδικασία της θερµοκοίτισης περισσότερες από 
25 εταιρείες κι έχουν αποφοιτήσει αρκετές από 
αυτές. Σηµαντικό είναι επίσης ν’ αναφερθεί ότι η 
τεχνογνωσία της i4G στην ανάπτυξη Θερµοκοιτί-
δων αποτελεί πλέον εξαγώγιµο προϊόν. Η εταιρεία 
υποστηρίζει συµβουλευτικά ένα µεγάλο οργανισµό 
στο Κατάρ, το Qatar Foundation/Social Development 
Center, για τη δηµιουργία µιας καινούριας Θερ-
µοκοιτίδας, ενώ έχει ήδη συµβάλει στο πρόσφατο 
παρελθόν στη δηµιουργία και άλλων Θερµοκοιτίδων 
του εξωτερικού. 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
New entries
Στη Θερµοκοιτίδα i4G κάθε καινοτόµα ιδέα αντιµε-
τωπίζεται ως ένα στοίχηµα το οποίο, για να κερδη-
θεί, χρειάζεται κάποιος να πιστέψει στην ιδέα αυτή 
και να την υποστηρίξει. 
Πριν από λίγες ηµέρες, την 1η Φεβρουαρίου, τέθηκε 
σε τροχιά υλοποίησης η ιδέα της δηµιουργίας ενός 
εικονικού εκθεσιακού κέντρου, η οποία βέβαια είχε 
γεννηθεί πολύ νωρίτερα. Ιθύνων νους του εγχειρή-
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>  Θερµοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων i4G - 

Incubation for Growth

«ΗΜΑΣΤΑΝ ΝΕΟΙ, ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΛΕΣ Ι∆ΕΕΣ, ΠΟΛΥ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ 
ΜΑΣ ∆ΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ» ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο BILL GATES, Ι∆ΡΥΤΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΑΛΙΣΑΝΟΓΛΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ

«ΗΜΑΣΤΑΝ ΝΕΟΙ, ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΛΕΣ Ι∆ΕΕΣ, ΠΟΛΥ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ 
ΜΑΣ ∆ΙΝΟΥΝ ΣΩΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ» ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο BILL GATES, Ι∆ΡΥΤΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT, 

Ι∆ΕΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Ο Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΑΡΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΛΑΜΑ.
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µατος είναι η Στεφανία Κεραµάρη η οποία µ’ εφόδια τις σπουδές της 
στο τµήµα Εµπορίας και Διαφήµισης του ΑΤΕΙΘ, το δραστήριο επιχει-
ρηµατικά οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται και βέβαια 
την καθοδήγηση της i4G και την αξιοποίηση των υπηρεσιών που αυτή 
της προσφέρει, άρχισε να κάνει την ιδέα της πράξη µόλις στα 23 της 
χρόνια. 
Η Στεφανία σκέφτηκε ότι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για κάθε έµπορο, 
η έκθεση των προϊόντων του, µπορεί να µεταφερθεί εικονικά στο Διαδίκτυο. 
Έτσι, και θα απευθύνεται σε µεγαλύτερο εύρος πελατών και θα περιορίσει 
το κόστος µιας συµβατικής έκθεσης. Η ίδια αντιµετωπίζει το ξεκίνηµα µε 
αισιοδοξία -παρά τη δύσκολη χρονική συγκυρία- και τονίζει ότι βασική 
επίσης καινοτοµία της όλης προσπάθειας, εκτός από την προφανή, είναι 
το γεγονός ότι εισάγει την έννοια της µεταοικονοµίας, δηλαδή το κέρδος 
αντιµετωπίζεται ως το αποτέλεσµα µιας υψηλής ποιότητας παροχής 
υπηρεσιών και όχι ως αυτοσκοπός. 
Νέος επιχειρηµατίας και ο Γιώργος Παλαµάς ο οποίος δηµιουργεί δια-
δραστικά εκθέµατα κατ’ αναλογία µε τα advergames στο Ίντερνετ, µόνο 
που στην προκειµένη περίπτωση κατασκευάζονται για πραγµατικούς 
χώρους, όπως για το χώρο ενός καταστήµατος. Στα παιχνίδια αυτά δε 
χρειάζεται φυσική επαφή του χρήστη µε το έκθεµα. Κάποιος δηλαδή 
µπορεί µε τα χέρια του ή µε το σώµα του να παίξει µπροστά από µία 
οθόνη. Τα παιχνίδια που κατασκευάζει η εταιρεία φιλοδοξούν να τραβή-
ξουν την προσοχή του υποψήφιου πελάτη ο οποίος µ’ αυτό τον τρόπο 
γίνεται µέρος του εκθέµατος, µε απώτερο βέβαια σκοπό την προβολή 
της εκάστοτε επιχείρησης. Μάλιστα, η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα 
να µπορεί ο διαχειριστής να µετρήσει πόσοι πέρασαν από το έκθεµα ή 
πόσο χρόνο έµειναν σ’ αυτό, ώστε να χρεώνεται ο πελάτης µε βάση τα 
συγκεκριµένα στοιχεία. 

της συγκεκριµένης εταιρείας είναι οι πελάτες της που 
αποτελούν βασικά µέλη της αυτοκινητοβιοµηχανίας, 
όπως οι PSA Peugeot Citroën, Toyota κ.ά. 
• Η σύνδεση της πληροφορικής µε τον αθλητισµό 
επιτυγχάνεται σε µια άλλη θερµοκοιτιζόµενη εταιρεία 
µέσα από την κατασκευή εφαρµογών για την τακτική 
ανάλυση των δεδοµένων των αθληµάτων. Η εταιρεία 
δηµιουργεί βίντεο - βάσεις δεδοµένων και δίνει τη 
δυνατότητα σε προπονητές, αθλητές και αναλυτές 
να παρατηρούν τις παρόµοιες συµπεριφορές του 
αντιπάλου και ν’ αξιολογούν την τακτική του. Η 
εταιρεία µάλιστα συµµετέσχε και στο Αθήνα 2004. 
Εκεί -για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυµπιακών 
Αγώνων- οργάνωσε ειδική υπηρεσία, ώστε οι 16.000 
αθλητές - κάτοικοι του Ολυµπιακού χωριού να µπο-
ρούν µε γρήγορο τρόπο µέσα από το τοπικό δίκτυο να 
παρακολουθούν όλα τα αγωνίσµατα - αγώνες και να 
παραλαµβάνουν σε CD (σε περίπτωση που το ζητού-
σαν) το στιγµιότυπο της δικής τους συµµετοχής. Η 
συγκεκριµένη υπηρεσία παρέδωσε στη διάρκεια των 
δύο εβδοµάδων των αγώνων πάνω από 10.000 VCD 
µέσα από συνολικό όγκο 3.360 ωρών βίντεο. Πελάτες 
της εταιρείας είναι οι εθνικές οµάδες ποδοσφαίρου, 
µπάσκετ, χάντµπολ κ.ά, πολλές πανεπιστηµιακές 
σχολές (ΤΕΦΑΑ, Παιδαγωγικά τµήµατα, Πανεπιστή-
µιο Μακεδονία κλπ.) αλλά και αθλητικοί σύλλογοι 
(π.χ. ΠΑΟΚ, Ολυµπιακός, ΑΕΚ, ΑΡΗΣ κ.ά).
• Στο υπερσύγχρονο εργαστήριο που βρίσκεται στο 
υπόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων της i4G παρέ-
χονται υπηρεσίες βιοτεχνολογίας, καθώς η εταιρεία 
ειδικεύεται στον τοµέα της γενετικής προδιάθεσης της 
παχυσαρκίας, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νο-
σηµάτων (µε λήψη DNA από το σάλιο). Αυτό γίνεται, 
βέβαια, σε συνεργασία µε γιατρούς και διατροφολό-

γους, οι οποίοι µε βάση τα αποτελέσµατα προχωρούν 
στην εξατοµικευµένη αντιµετώπιση.  
• Και βέβαια, από µία Θερµοκοιτίδα ανάπτυξης νέων, 
καινοτόµων ιδεών κι επιχειρήσεων δε θα µπορούσαν 
να λείπουν και οι τεχνολογίες ροµποτικής κι έξυπνων 
συστηµάτων τεχνητής νοηµοσύνης. Η ανάπτυξη µιας 
µικρής ροµποτικής πλατφόρµας που στοχεύει στην 
αγορά παιχνιδιών, την εκπαίδευση και τη διασκέδαση, 
συνδυάζοντας το φυσικό παιχνίδι µε το video game 
στον υπολογιστή, η δηµιουργία µίας πλατφόρµας για 
έξυπνα κτίρια που ενσωµατώνει εφαρµογές e-health 
καθώς και οι τεχνολογίες κατανόησης φυσικής γλώσσας 
αποτελούν το πεδίο δράσης µιας ακόµη θερµοκοιτιζό-
µενης εταιρείας. 

Τεχνολογία 
κι επιχειρηµατικότητα 
Η Στεφανία και ο Γιώργος εκπροσω-
πούν τις δύο πιο «νέες» από τις 17 
συνολικά εταιρείες που είναι σήµε-
ρα εγκατεστηµένες στη Θερµοκοι-
τίδα i4G. Στις υπόλοιπες εταιρείες 
περιλαµβάνονται:
• Τα ολοκληρωµένα συστήµατα για 
video on demand & pay tv, που 
έχουν εγκατασταθεί σε ξενοδοχεία 
πέντε αστέρων στην Ελλάδα και κυ-
ρίως στο εξωτερικό και η υλοποίηση 
λύσεων IPTV σε ένα δίκτυο οπτικών 
ινών στην πρότυπη ζώνη οικιστι-
κής ανάπτυξης ΖΕΠ της Κοζάνης 
αποτελούν τις βασικές δράσεις µιας 
άλλης εταιρείας, από τις πρώτες που 
εγκαταστάθηκαν στην i4G µε την 
επένδυση της «Ευρωσύµβουλοι». 
• Στο χώρο της Συντήρησης Ηλε-
κροµηχανολογικού Εξοπλισµού δρα-
στηριοποιείται µια άλλη θερµοκοιτι-
ζόµενη εταιρεία. Η καινοτοµία της 
έγκειται στο ότι παρέχονται τόσο τα 
εργαλεία όσο και οι υπηρεσίες για 
την οργάνωση τεχνικών τµηµάτων 
συντήρησης σε βιοµηχανίες, νοσο-
κοµεία, δήµους, κτιριακά συγκρο-
τήµατα κτλ. Λαµβάνοντας µάλιστα 
υπόψη ότι η Συντήρηση αποτελεί 
έναν από τους τέσσερις βασικούς 
πυλώνες της βιώσιµης - πράσινης 
ανάπτυξης, κατανοεί κανείς την επι-
καιρότητα της δραστηριότητας της 
εταιρείας. 
• Σε στενή συνεργασία µε το ΑΠΘ 
(τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 
- Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Θερµο-
δυναµικής) βρίσκεται η εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη 
λογισµικού το οποίο προσοµοιώνει 
συνολικά τα συστήµατα αντιρρύπαν-
σης κινητήρων. Πρόκειται για µία 
spin off εταιρεία του Πανεπιστη-
µίου, η πρώτη που εξειδικεύτηκε 
στο αντικείµενο διεθνώς, καθώς το 
εργαστήριο Θερµοδυναµικής έχει 
περίπου 20 χρόνια πείρας σ’ αυτό 
τον τοµέα. Απόδειξη της επιτυχίας 

ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ I4G ΕΙΝΑΙ: 
• Μηχανογραφηµένα συστήµατα διαχεί-

ρισης ποιότητας µέσω εταιρικών intranet 

µε στόχευση στις µικρές επιχειρήσεις. 

Λύσεις αυτοµατοποιηµένης διαχείρισης 

ροής εργασιών, γνώσης, εγγράφων και 

Business Intelligence.  

• Ανάπτυξη εύχρηστων, αξιόπιστων κι 

ευέλικτων εφαρµογών για ειδικευµένες 

αγορές (Μεσιτικά Γραφεία, Αγορά Real 

Estate, Κυνηγετικοί Σύλλογοι).

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστη-

µάτων.

• Ολοκληρωµένα συστήµατα ERP & CRM.

•  Έργα έρευνας & ανάπτυξης. 

• Κάθετες εφαρµογές διαχείρισης για 

τον αγροτικό τοµέα (π.χ. διαχείριση συλ-

λογής πρώτης ύλης για τη βιοµηχανία 

γάλατος).

• Συστήµατα Τηλεθέρµανσης, Συστήµα-

τα Κατανοµής Δαπανών Θέρµανσης και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας, Φωτοβολταϊκά 

Συστήµατα. 

• Εταιρική Επικοινωνία. 

• Εξειδικευµένα συστήµατα και προϊόντα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.

INFO

www.i4g.gr

Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΑΓΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ… 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ I4G. 
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(ISO 9000, 
14000 Κ.Α.) 
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