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Inspiring Innovation. Driving Excellence



Μηα Ειι άδα κε ην θαηάι ιε ι ν πεξηβάι ι νλ πνπ ζα επηηξές εη ζηηο 
επηζηήκεο, ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα λα αλζί ζνπλ 

– θαη πάι η

Όξακ α



Να ζ ηεξίμεη θαη λα επηηαρύλεη ηελ αλάπηπμε ζ πλεξγαηηθώλ ζ ρεκαηηζκώλ, ζε 
επηρεηξεκαηηθέο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, 

όπνπ κπνξ νύλ λα θαζηεξσζ νύλ βηώζηκα νηθνζπζ ηήκαηα θαηλνηνκ ίαο 
κε δηεζλέο απνηύπσκ α θαη αληαγσληζηηθό πιενλέθηε κα

Απνζηνιή



ηόρνο

Να αλαδεηρζεί ζε  βέιηηζην παξάδεηγκα θνξέ α 
αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθώλ ζρεκα ηηζκώ λ πνπ ζα 

ππνζηεξί δεη ζπλεξγαηηθνύο ζρεκαηηζκνύ ο 
παγθνζκί νπ θύξνπο



Σπλαγσληδόκαζηε Γηεζλώο
Δεκηνπξγνύκε  Σνπηθά Develop Regionally Compete 

Globally

Goals

Innovation designed in 
Greece

Καηλνηνκία designed in 
Greece

Ει άηε καδί καο 
ζηε Υαξά ηεο 
δεκηνπξγίαο Join us in the Joy of 

creation



Value
s



INCOMERA

Corallia in action

InnoHubs



Cluster Facilitator

Έηνο ύζηαζ εο: 2006
Σνκέαο: Σπζ ηήκαηα θαη 

Εθαξκν γέο 
Ναλν/Μηθξνε ιε θηξν ληθήο

Μέι ε : 52
Κύθι νο Δξγ αζ ηώλ: > € 350 

εθαη.
Δμαγσ γέο: > € 162 εθαη.
Απαζ ρόιεζε : > 5000

Έηνο ύζηαζ εο: 2009
Σνκέαο: Δηαζ ηεκηθέο Τερλνι νγίεο 

θαη Εθαξκ νγέο
Μέι ε : 50

Κύθι νο Δξγ αζ ηώλ: > € 175
εθαη.

Δμαγσ γέο: > € 100 εθαη.
Απαζ ρόιεζε : > 2000

Έηνο ύζηαζ εο: 2011
Σνκέαο: Χ πραγσγηθέο θαη 

Δεκηνπξγηθέο Τερλνι νγίεο θαη 
Εθαξκ νγέο 
Μέι ε : 50

Κύθι νο Δξγ αζ ηώλ : > € 1.5 
δηζ .

Δμαγσ γέο: > € 1.2 δηζ .
Απαζ ρόιεζε : > 5000



members



IoT technologies: a high 
concentration of world-class 
expertise in wireless 
tecnologies (i.e. Wi-Fi, 
Bluetooth Smart)

Cloud Computing & 
Big Data

Embedded SW: i.e. 
Computer vision, Digital 
Audio,  

IoT enabling components: 
Wi-Fi SoC, IoT Wi-Fi 
modules, Wi-Fi IP, sensors, 
smart meters

Smart 
Tourism

Smart AgroSmart Fisheries

Thematic Focus



The Value Chain 

Plug in!



Silicon Europe Alliance
12 Leading EU MNE Clusters join forces to collaborate and 
network
10 EU Member States
> 2000 companies, > 1500 SMEs, > 250,000 jobs

http://europa.eu/index_en.htm


membersmembers



Quadruple Helix

PUBLIC
AGENCIES

ACADEMIA
& RESEARCH

Ministry of ERA/GSRT

Ministry of FA

Ministry of Defence

Region of Attica

Ministry of Infrastructure

INDUSTRY

CIVIL 
SOCIETY

Enterprise 
Greece

Praxi
Network

EBN

Space Volunteers



Thematic Focus and Value Chain

Remote

Sensing

Robotics

Operations

Materials 

& 

Structures

Aerospace

Electronics



members

 



collaboration-driven

40 companies
10 academic - research institutions 

>10 collaborative projects



© gi-Cluster 2016

Casual & Hard-
Core Games, 

Serious Games, 
iGaming, 

Gamification, 
Creative Content, 

Platforms 
End Product, 

Services & Tools, 
Content

Console, PC, 
Mobile/ Tablet, 
Social, Web, 

Retail

2D, 3D, VR/AR, 
Haptic

B2B, B2C, B2G

Entertainment, 
Tourism & 

Culture, 
Education, 

Health, 
Advertising

product category

product type

channel

interface

target-clients

target-markets

the gi-Cluster value-chain delivers in the global market 
a wide range of games, applications and technology solutions, services & tools 

addressing multiple markets and audiences



Business Innovation Centers 
Operator

Έηνο ύζηαζ εο : 2014
Υώξνο : 3750m2

πζηεγαδόκελεο Δπηρεηξήζεηο : 
12

Έλνηθνη: > 150
Clusters: gi-/si-Cluster

Τπεξε ζ ίεο: Incubation, Co-
working, Biz Center, Exhibition, 

R&D Lab

Έηνο ύζηαζ εο: 2011
Υώξνο : 2400m2

πζηεγαδόκελεο Δπηρεηξήζεηο: 
10

Έλνηθνη: > 150
Clusters: mi-/si-/gi-Cluster

Τπεξε ζ ίεο: Incubation, Business 
Center, Exhibition Area



Youth Entrepreneurship 
Accelerator

Μαζεηέο Φνηηεηέο Απόθ νηηνη Νένη 
Δπηρεηξεκαηίεο

Έηνο Έλαξ μεο: 
2010 

Πώο: εθπαηδεπηηθό 
ηαμίδη ζ ε 

παγθνζ κίνπ θήκεο  
παλεπηζ ηήκηα
Πνύ: Stanford, 
U.C. Berkeley, 

MIT, GeorgiaTech, 
San Diego

Πόηε: 1 
θνξά/ ρξόλν

Έηνο Έλαξ μεο:
2011 

Πώο: εκ εξ ίδεο 
γλσ ξηκίαο 
δπλακηθά 

αλαπηπζζόκελσ λ 
ηνκέσλ  

θαηλνηνκ ίαο θαη 
πςειή ο 

ηερλνινγί αο 
Πνύ: InnoHubs & 

ζ ρνιε ία
Πόηε: ζ ε ηαθηηθή 

βάζε

Έηνο Έλαξ μεο: 
2012

Πώο: εκ εξ ίδεο 
ελεκέξ σζ εο 

ζέζ εσλ  
πξαθηηθήο ζ ε 
θαηλνηόκεο 
εηαηξε ίεο

Πνύ: InnoHubs & 
παλεπηζ ηήκηα

Πόηε: 2 
θνξ έο/ρξόλν

Έηνο Έλαξ μεο: 
2007

Πώο: εκέξ εο 
θαξηέξαο γηα 

εύξεζ ε εξγαζί αο 
ζ ηελ ειιελ ηθή 

βηνκεραλία  
πςειή ο 

ηερλνινγί αο 
Πνύ: InnoHubs & 

jobfairs
Πόηε: 2 

θνξέ ο/ρξόλν

Έηνο Έλαξ μεο: 
2013
Πώο: 

πξόγξακ κα 
επηρεηξεκ αηηθήο 

επώαζεο , 
επηηάρπλζ εο θαη 

ζ πλεξγαζί αο
Πνύ:

Αζήλα/θηήξην 
egg

Πόηε: εηήζην 
πξόγξακ κα



Απνζ ηνιή
Η γλσξηκία ησλ Ειιήλσλ θνηηεηψλ κε κηα δηαθνξεηηθή αθαδεκατθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε κεηαθνξά γλψζε ο θαη εκπεηξίαο απφ επηηπρεκέλεο 
πξαθηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα δηθά ηνπο αθαδεκατθά ηδξχκαηα.



alumni

http://edutrip.gr/wp-content/uploads/2015/02/berkeley.png
http://edutrip.gr/wp-content/uploads/2015/02/MIT-GROUP.png
http://edutrip.gr/wp-content/uploads/2015/02/georgia-tech.png
http://edutrip.gr/wp-content/uploads/2015/02/SAN-DIEGO.png


2005 2012

ΑΦΔΣΗΡΙΑ: Τν 
Corallia έζεζ ε 
σ ο ζ ηξαηεγηθό 

ζ ηόρν ηελ 
πι νπνίεζ ε  

δξάζ εσ λ γηα 
ηνπο λένπο 

ΙΓΔΑ: 
Δηνξγάλσ ζ ε 

εθπαηδεπηηθνύ 
ηαμηδηνύ ζ ε 

ζ πλεξγαζ ία κε ην 
ζ ύι ι νγν Hellenic 

Association of 
Stanford. 

To παλεπηζ ηήκην 
UC Berkeley 

ζ πκκεηέρεη ζ ην 
πξόγξακκ α

To 
παλεπηζ ηήκην 

ΜΙΤ
ζ πκκεηέρεη 

ζ ην 
πξόγξακκ α

To 
παλεπηζ ηήκην 
Georgia Tech 

ζ πκκεηέρεη 
ζ ην 

πξόγξακκ α

2013 2014

Δόκε ζ ε  ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

ζ ε ζ ηέξεεο 
βάζ εηο

Με θαηαζ ηαηηθό 
ι εηηνπξγίαο

2010 2011 2015

To 6o EduTrip ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζ ην 

Stanford, 
U.C. Berkeley, MIT, 
Georgia Tech & UC 

San Diego

24
Έι ι ελεο θ νηηεηέο 

ζπκκε ηείραλ

Τπνζ ηεξ ηθηέο:

Τν Παλεπηζ ηήκην 
ηνπ UC San Diego

ζ πκκεηέρεη ζ ην 
πξόγξακκ α

2007 2009

ΔΝΑΤΜΑ: Τν Corallia
επηζ θέπηεηαη ην 

Stanford κε ζηόρν ηε  
δηαζ ύλδεζ ε  ησ λ 

Ει ι ήλσ λ θνηηεηώλ θαη 
επηρεηξεκαηηώλ κε ηελ 

Ει ι άδα  

The EduTrip Chronicle 

Τν 1ν EduTrip
πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζ ην Stanford 
University.

9 Έι ι ελεο θ νηηεηέο 
ζπκκε ηείραλ

Τπνζ ηεξ ηθηήο:

To 4o EduTrip
πξαγκαηνπνηήζεθε ζ ην 
Stanford, U.C. Berkeley, 

MIT  & Georgia Tech 

20 Έι ι ελεο θ νηηεηέο 
ζπκκε ηείραλ

Τπνζ ηεξ ηθηήο:

To 2o EduTrip
πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζ ην Stanford & U.C. 

Berkeley

10 Έι ι ελεο 
θ νηηεηέο 

ζπκκε ηείραλ

Τπνζ ηεξ ηθηήο:

To 5o EduTrip
πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζ ην Stanford, U.C. 
Berkeley, MIT  & 
Georgia Tech.

20 Έι ι ελεο 
θ νηηεηέο 

ζπκκε ηείραλ

Τπνζ ηεξ ηθηέο:

To 3o EduTrip
πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζ ην Stanford, U.C. 

Berkeley & ΜΙΤ

17 Έι ι ελεο θ νηηεηέο 
ζπκκε ηείραλ

Τπνζ ηεξ ηθηέο:



Σν Πξόγξ ακκα 

Τπνδνκέο
Σπλεξγαηηθνί γξαθεηαθνί ρώξνη

Φώξνη ζπλαληήζεσλ  θαη αλαςπρήο
Επξπδσλ ηθή ζύ λδεζε  ζην δηαδίθηπν

Άδεηεο ρξήζε ο ι νγηζκηθνύ
Web hosting

Kνηλόρξε ζηνο εμνπι ηζκόο 
εθηππώζεσλ /θσ ηνηππηώλ, θ.ι π.

Mentoring 
Καηαμησκ έλα πξόζσπ α πνπ 

παξέρνπλ ζπκβνπι έο θαη θαζν δήγεζ ε

Τπεξ εζίε ο
Οηθνλνκηθώλ ζ πκβνπι ώλ 

Λνγηζηηθήο θαη εηαηξηθήο δηαρείξηζε ο.
Δηαρείξηζε ο αλζξ σπί λσλ  πόξσλ

Εηαηξηθήο επηθνηλσλ ίαο
Πξν ζηαζί αο δηαλνε ηηθήο ηδηνθηεζίαο 

Τερληθήο ππνζ ηήξημεο 
πι εξ νθνξ ηθήο θαη επηθνηλσλ ηώλ

Καηάξ ηηζε
Bootcamp 3 κελώλ κε 12 ελόηεηεο

Ad hoc ζ εκηλάξηα

Κύξ ηεο Παξν ρέο

πκβνπι επηηθή Δπηηξνπή

πληνληζηηθή Δπηηξνπή

Κύξ ηνη πληειεζηέο

Οκάδα Γηνίθε ζεο 
Πξνγ ξά κκαηνο

Μέληνξεο

Υνξε γνί

Τπνζηε ξηθηέο

Κνηλόηεηα egg

Eurobank & Corallia



alumni



International Networker

ηόρνο: δηαθξαηηθή θαη 
δηαπεξηθεξ εηαθή ζπλεξγαζί α, 

επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ  cluster 
θαη αληαιια γή ηερλνγλσζ ίαο

Γεσγ ξα θ ηθή Κάι πς ε : Επξώπε κ ε 
έκθ αζε ζηε Ν.Α. Επξώπε, Μεζόγεην, 

Ιζξα ήι θαη Τνπξθία
Έξγ α: ClusterPoliSEE, INCOMERA, 

ECO II, SEENECO, LeadEra, 
Pooling4Clusters

ηόρνο: αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ 
ζηξαηεγηθήο ζεκαζία ο, πξνώζε ζε 

παγθόζκηαο εκβέιεηαο clusters, 
αληαιια γή ηερλνγλσζ ίαο

Γεσγ ξα θ ηθή Κάι πς ε : Επξώπε, 
Ιαπσλ ία, Κνξ έα, Ιζξα ήι
πλεξγ αζί εο: European 

Semiconductor Cluster Consortium, 
InVio, MOU with Sophia Antipolis, EU-

Japan Cluster Collaboration

Έξγ α

INCOMERA

πλεξγ αζίεο Υάξαμε Πνι ηηηθήο

ηόρνο: ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε 
ράξαμε πνιηηηθήο ησλ  cluster 

(επηηξνπέο, ζπκβνπιεπηηθά όξγαλα), 
αύμεζε  επηπέδνπ αξηζηείαο ζηε 

δηαρείξηζε cluster
Policy Bodies:EU Secretariat for 

Cluster Analysis, DG Enterprise, EU 
Cluster Alliance, TACTICS, EU Cluster 

Observatory 



International Networker

Projects Partnerships Policy Making



gi-mi-si-Cluster - Labeled

European Cluster Excellence Initiative



Τν 2014, ην Corallia γίλεηαη κέι νο ηνπ δηθηύνπ EBN θαη ι ακβάλεη ην πηζηνπνηεηηθό αξ ηζηείαο EU|BIC θαη
επηβξαβεύεηαησο επξσπατθό επηρεηξεκαηηθό θέληξν θαηλνηνκ ίαο γηα ηελ αθνζίσ ζε ζηελ πξνζ πάζεηα ελίζρπζεο
λέσ λ επηρεηξεκ αηηώλ, πνπ ζέι νπλ λα κεηαηξές νπλ ηελ ηδέαηνποζε επηηπρεκ έλεο θαηλνηόκεο επηρεηξήζε ηο.

«Είκαζηε πνι χ ππεξήθαλνη πνπ θαι σζνξί δνπκε ην Corallia σο πιή ξεο κέι νο ηνπ EBN. Πξνζζέηνπκε έλα αθφκα πηζηνπνηεκέλν
ζεκείν αλαθνξάο ηνπ EBN, φπνπ θαηλνηφκνη επηρεηξεκαηίεο θαη ΜκΕ κπνξνχλ λα βξνπλ έλα δηαπηζηεπκέλν, επξσ πατθφ
επηρεηξεκαηηθφ θέληξν θαηλνηνκίαο (EU|BIC). Τν Corallia επέδεημε, κέζα απφ ηε δηαδηθαζ ία δηεμαγσ γήο αλεμάξηεηνπ ειέγ ρνπ, ηε
ζπκβαηφηεηα θαη ηελ πιή ξε επζπγξάκκηζε κε ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο ησλ EU|BIC – πξφηππν αλαθνξάο γηα ηελ ππνζηήξημε
θαηλνηφκσ λ επηρεηξήζεσλ . Τν EU|BIC έρεη εμειηρζεί ηα ηειεπηαία 30 έηε ζε έλα ζχκβνι ν δηάθξηζεο θαη ηειεηφηεηαο κεηαμχ ησλ
νξγαληζκψλ, πνπ ππνζηεξ ίδνπλ ηελ θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθφηεηα. Πηζηεχνπκε φηη,ε ππνζηήξημεησλ start-ups θαηΜκΕ πξνυπνζέηεη
κηαζνβαξή δνπιεηά, ε νπνία απαηηεί πςε ι φ επίπεδν επαγγεικαηηζκνχ κε νκάδεο θχξνπο, δηαδηθαζ ίεο, εξγαι εία θαηαθνζησκ έλνπο
ζπλεξγάηεο. Σπλδπάδνληαο ηε δηηηή απνζηνι ή κε ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηνλ ηδησηηθφ φζν θαη γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, είκαζηε
πεπεηζκέλνη φηη ην Corallia ζα ζπκβάιεη ζηνλ ελάξεην θχθι ν δηακφξθσζ εο ηεο ει ιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ βαζ ίδεηαη ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηζηελ θαηλνηνκία.»

CEO, Philippe Vanrie
http://ebn.eu/index.php?lnk=Mnk2VjRUbFQ1U0JPbVQrZFN1N1hQTmlUUCsvNzF1Z0IySEwzWG1EaERyZz0=

Σν Corallia ζην ΔΒΝ κε ηελ 
πηζηνπνίεζε αξηζηείαο 
EU|BIC



Greek Success Stories in the 
EU

1. Athens Metro Network

2. Acropolis Museum

3. Corallia





Corallia Facebook Page
/CoralliaClustersInitiativ
e

Contact us! Find us! Follow us! 

A: Kastritsiou 4, GR-26504 Kastritsi, Patras, 
Greece
T: +30.2610.93.40.20

A: Kifissias Ave. 44, Monumental Plaza-
Building C, 
GR-15125 Maroussi, Athens, Greece
T: +30.210.63.00.770

E: info@corallia.org
W: www.corallia.org

Corallia

Corallia LinkedIn Group
Corallia Clusters 
Initiative
@Corallia_Greece

https://www.facebook.com/pages/Corallia-Clusters-Initiative/317208132775
http://www.linkedin.com/groups?gid=49770&trk=hb_side_g


Σν Corallia Clusters Initiative είλαη Μνλάδα ηνπ Εξεπλεηηθνύ
Κέληξνπ Αζελ ά θαη ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκ αηείαο
Έξεπλαο θαη Τερλνι νγίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθ επκάησλ .
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