ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ Agora Word Business center
Οι εγκατεστημένες στη Θερμοκοιτίδα
νεοφυείς επιχειρηματικές
ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις, υποχρεούνται:
1. Να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα γραφεία που ανήκουν σ’ αυτές, καθώς και τους
κοινόχρηστους χώρους για λόγους καλαισθησίας τηρώντας τους σχετικούς όρους της σχετικής
σύμβασης και συμμορφούμενες με τις υποδείξεις της Ομάδας Υποστήριξης της Θερμοκοιτίδας.
2. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και περιοριστικά τη θέση εργασίας (γραφείο, καρέκλα και
υπολογιστής) που θα τους χρεωθεί εξαρχής από την Ομάδα Υποστήριξης της Agora Word Business
center Οι επιχειρηματικές ομάδες οφείλουν να σεβαστούν απόλυτα τον προσωπικό εξοπλισμό που θα
τους παραχωρηθεί κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στους χώρους συνεργασίας και να
φροντίζουν για την καθαριότητά του.
3. Οι εγκατεστημένες επιχειρηματικές ομάδες στη Θερμοκοιτίδα πρέπει να καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση φθορών στις κάθε είδους
κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και υποδομές (χώροι εργασίας, αίθουσες συσκέψεων/ημερίδων,
γραφεία συμβουλευτικής υποστήριξης, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου,
κοινόχρηστους χώρους κλ.π.) και εν γένει στο κτίριο συνολικά. Άλλως, για τυχόν ζημίες θα
υποχρεούνται σε καταβολή αποζημίωσης προς τη Θερμοκοιτίδα.
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων ή εγκαταστάσεων πάσης φύσεως στους
κοινόχρηστους χώρους, η οποία να παρακωλύει την εργασία των επιχειρηματικών σχημάτων.
5. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Θερμοκοιτίδας, σύμφωνα με το
Ν. 3730/2008 και όπως ισχύει .
6. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος κατοικιδίων ζώων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.
7. Κάθε επιχειρηματική ομάδα θα πρέπει να κάνει λελογισμένη χρήση του τηλεφώνου, καθώς και
της υλικοτεχνικής και λοιπής υποδομής (λ.χ. εκτυπώσεις, φωτοτυπίες, αναλώσιμα κλ.π.).
Υπερβολική χρήση θα επιφέρει περιορισμούς στη χρήση τους.
8. Επιτρέπεται κατόπιν άδειας εκ μέρους της Θερμοκοιτίδας, η τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων
ενδεικτικών της επωνυμίας των επιχειρήσεων μόνο σε συγκεκριμένους χώρους.
9. Η είσοδος στη Θερμοκοιτίδα ελέγχεται από τον υπεύθυνο του γραφείου υποδοχής. Η είσοδος
είναι ελεύθερη κατά τη διάρκεια της ημέρας και από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:30 – 19.30
Εκτός του καθορισμένου ημερήσιου ωραρίου επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε όσους διαθέτουν
ειδική άδεια.
10. Η υποδοχή επισκεπτών είναι δυνατή εντός του ωραρίου λειτουργίας της Θερμοκοιτίδας στους
κοινόχρηστους χώρους που ορίζει η θερμοκοιτίδα , καθώς και στις αίθουσες συναντήσεων.
11. Κάθε επιχειρηματική ομάδα που εγκαθίσταται στη Θερμοκοιτίδα υποχρεούται να σέβεται και να
μην παρεμποδίζει την εργασία των άλλων επιχειρηματικών σχημάτων (λ.χ. μουσική,
συζητήσεις σε δυνατή ένταση, κ.τ.λ.). Συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων είναι επιθυμητές
και εφικτές στους ειδικούς διαμορφωμένους χώρους συναντήσεων/συσκέψεων.
12. Τα μέλη των επιχειρηματικών ομάδων πρέπει να εισέρχονται στη AGORA WORD BUSINESS
CENTER.ευπρεπώς ενδεδυμένη.
13. Οι επιχειρηματικές ομάδες θα πρέπει να απευθύνονται εγκαίρως στην ομάδα της
Θερμοκοιτίδας
με
αποστολή
e-mail
προκειμένου
να εξασφαλίσουν την προμήθεια
αναλωσίμων, την παροχή εξοπλισμού καθώς και τεχνική υποστήριξη.

14. Οι αίθουσες συνεδριάσεων/συσκέψεων θα κλείνονται για χρήση από τις επιχειρηματικές
ομάδες με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, μετά από συνεννόηση και
συναίνεση , της θερμοκοιτίδας
15. Τα μέλη των επιχειρηματικών ομάδων θα πρέπει να σέβονται απόλυτα όλους τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (στελέχη της AGORA WORD BUSINESS CENTER. , διαχειριστές,
διδάσκοντες/μέντορες,
υπαλλήλους των χώρων που φιλοξενούνται οι επιχειρηματικές ομάδες, τους ομιλητές στις
εκδηλώσεις κ.ο.κ.), αλλά και εργαζόμενους σε γειτονικούς χώρους . Οποιαδήποτε
παρέκκλιση από τη πρέπουσα συμπεριφορά, μπορεί να επιφέρει διακοπή της φιλοξενίας στη
Θερμοκοιτίδα. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των παραπάνω είναι η Ομάδα
Υποστήριξης της AGORA WORD BUSINESS CENTER. .
16. Να παρακολουθούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα (είτε είναι διδασκαλία, είτε
επιμορφωτικές εκδηλώσεις). Η παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε
ενημερωτικής ή άλλης φύσεως εκδήλωσης (προφανώς και των εκδηλώσεων παρουσίασης της προόδου
των επιχειρηματικών ομάδων) που διοργανώνονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος οι
επιχειρηματικές ομάδες.
17. Να ετοιμάζουν παρουσιάσεις (και σε power point) διάρκειας 10-15 λεπτών για τις εκδηλώσεις
παρουσίασης της προόδου τους, τις οποίες και θα υποστηρίζουν ενώπιον των συναδέλφων
τους αλλά και των διάφορων προσκεκλημένων (επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών,
πιθανών χρηματοδοτών κ.ο.κ.) κάθε φορά οι επιχειρηματικές ομάδες.
18. Να προβούν στη δημιουργία του ηλεκτρονικού τους προφίλ (λογότυπο και περιγραφή
επιχειρηματικής ιδέας), στον εσωτερικό χώρο που διατίθεται στην ιστοσελίδα της AGORA WORD
BUSINESS CENTER. ., το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να ανανεώνουν , μετά από συνεννόηση και
συναίνεση , της θερμοκοιτίδας
19. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που διοργανώνει ή/και συμμετέχει η Θερμοκοιτίδα
νεοφυών Επιχειρήσεων AGORA WORD BUSINESS CENTER. κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους και
μελλοντικά, καθώς και να αναφέρουν τη συμμετοχή τους στη Θερμοκοιτίδα νεοφυών
Επιχειρήσεων AGORA WORD BUSINESS CENTER. , σε δράσεις και αποστολές της, σε τυχόν
δημοσιεύσεις και παρουσία τους στα ΜΜΕ.
20. Να ανταποκρίνονται σε έρευνες και ερωτηματολόγια που διοργανώνει η Θερμοκοιτίδα νεοφυών
Επιχειρήσεων AGORA WORD BUSINESS CENTER. , κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους και μελλοντικά.
21. Η Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων AGORA WORD BUSINESS CENTER. , διατηρεί το δικαίωμα
ελέγχου της τήρησης των ανωτέρω όρων εκ μέρους των επιχειρηματικών ομάδων. Σε περίπτωση
παράβασης, η
Θερμοκοιτίδα δικαιούται να καλεί άμεσα τον παραβάτη να συμμορφώνεται με τους ανωτέρω
όρους δυνάμενη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, να προβαίνει στην απένταξή του απ ό
τη Θερμοκοιτίδα.
Η AGORA WORD BUSINESS CENTER. έχει την υποχρέωση Να παρέχει τους απαραίτητους χώρους για όλη τη χρονική
διάρκεια της κάθε επιχειρηματικής ομάδας και για όλο το χρονικό διάστημα και τους όρους που θα προβλέπει η σχετική
σύμβαση.
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