
 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΣΙΔΕ, ΕΠΙΣΑΧΤΝΣΕ, ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

Πρόκειται για δομζσ υποςτήριξησ κυρίωσ νεοφυών επιχειρήςεων για την ανάπτυξη τησ 

επιχειρηματικήσ τουσ ιδζασ και το μεταςχηματιςμό τησ ςε επιχειρηματική πρακτική με 

ζμφαςη ςτην τεχνολογία, την καινοτομία και την εξωςτρζφεια. Αποκαλοφνται μηχανιςμοί 

επιχειρηματικήσ επώαςησ (προ-θερμοκοιτίδεσ, θερμοκοιτίδεσ επιταχυντζσ) και 

επιχειρηματικήσ ωρίμανςησ (επιχειρηματικά πάρκα, τεχνολογικά πάρκα). Η υποςτήριξή 

οτυσ παρζχεται μζςω πληροφόρηςησ, πρόςβαςησ ςτη χρηματοδότηςη, ςυμβουλευτικζσ 

υπηρεςίεσ, διοικητική και νομική υποςτήριξη, μεταφορά τεχνολογίασ, παροχή υποδομών, 

κ.λ.π. υποςτηρικτικζσ ενζργειεσ.  

Γ1. ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 ΟΚ!Τhess  www.okthess.gr 

 Incubation for Growth - i4G  i4g.gr 

 THERMI Α.Δ. www.thermi-group.com/el/thermokoitida-2 

 Τεσνόπολη Θεζζαλονίκηρ Α.Δ. www.technopolis.gr/pages/incubator 

 Technopolis Thessaloniki BIC of CERN Technologies 

www.technopolis.gr/pages/our-rogram 

 Venture Garden (ΚΟΛΛΔΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ) www.venturegarden.gr 

 

Γ.2 ΕΔΡΑ ΕΚΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 

 Δπιζηημονικό και Τεσνολογικό Πάπκο ηηρ Κπήηηρ www.stepc.gr 

 Δπιζηημονικό και Τεσνολογικό Πάπκο Ηπείπος www.step-epirus.gr/index.php/el/incubator 

 Δπιζηημονικό Πάπκο Παηπών www.psp.org.gr 

 Δπιζηημονικό και ηεσνολογικό πάπκο Website Τεσνολογικό Πάπκο Θεζζαλονίκηρ 

www.thestep.gr 

 Τεσνολογικό και Πολιηιζηικό Πάπκο Λαςπίος www.ltp.ntua.gr 

 Δπιζηημονικό και Τεσνολογικό Πάπκο Κπήηηρ www.stepc.gr 

 Δπιζηημονικό Πάπκο Παηπών : www.psp.org.gr  

 Δπιζηημονικό και Τεσνολογικό Πάπκο Ηπείπος www.step-epirus.gr 

 Τεσνολογικό και Δπιζηημονικό Πάπκο Αηηικήρ «Λεύκιππορ» www.demokritos.gr 

 Τεσνολογικό Πάπκο Θεζζαλίαρ www.tepathe.gr 

 Iqbility www.iqbility.com 

 Aephoria.net www.aephoria.net 

 Egg – enter•grow•go  www.theegg.gr 

 COSMOTE StartUp  www.cosmotestartup.gr 

 Θεπμοκοιηίδα Νεοθςών Δπισειπήζεων Αθήναρ «Θ.Δ.Α.» www.theathensincube.gr  

 InQLab http://inqlab.co/ 

 Bios Ρομάνηζο www.romantso.gr 

 INNOVATHENS  www.innovathens.gr 
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 ATHENS DIGITAL LAMB(Γήμορ Αθηναίων) https://www.athensdigitallab.gr/ 

 StageOne http://www.stageone.innovationfarm.eu/ 

 Corallia www.corallia.org/el 

 StartTech Ventures  www.starttechventures.com 

 Athens Center for Entrepreneurship and Innovation https://acein.aueb.gr/ 

 Colab Academy  https://collabta.org.uk/ 

 Endeavor Greece www.endeavor.org.gr/en/Endeavor%20Greece 

 EU-XCEL  www.euxcel.eu/ 

 Κένηπο Βιώζιμηρ Δπισειπημαηικόηηηαρ Δξέλιξη ΑΔ http://www.excelixi.org/ 

 IDEA idea.aueb.gr  

 NBG Business Seeds www.nbg.gr/el/nbgseeds  

 Seed4business www.seed4business.gr  

 Orange Grove https://orangegrove.eu/ 

 Found.ation  thefoundation.gr 

 Ψηθιακόρ Ακαδημαϊκόρ Δπιηασςνηήρ Καινοηομίαρ, Δπισειπημαηικόηηηαρ και 

Γπάζεων με Κοινωνικό Ανηίκηςπο για ηα νηζιά ηος Αιγαίος https://aegean-

startups.gr/ 

 Eπιηασςνηήρ καινοηόμων ςπηπεζιών και εηαιπιών ζηον ηομέα ηος Fintech : 

http://www.vivanest.com/  

 https://www.stonesoup.io/el/ 

 https://higgs3.org/ 
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