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Οκτώβριος 2013 

 
Οι Επιχειρηµατικές Προτάσεις που συµµετέχουν  

στον 1ο Κύκλο της Πρωτοβουλίας του ΣΕΒ  
«Μαζί στην Εκκίνηση!» 
για την ενθάρρυνση  

της επιχειρηµατικότητας των νέων επιστηµόνων 

• NATUREPLUS – Παραγωγή φυσικών βιοενεργών συστατικών 
      Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Κρόκιδα Μαγδαληνή 

Κατασκευή και προµήθεια βιοδραστικών ενώσεων από µικροφύκη, σε εταιρίες τροφίµων. Τα προϊόντα 
αυτά θα περιέχουν φυσικά συστατικά υψηλής ποιότητας και καθαρότητας σε τιµές που µπορούν να 
ανταγωνιστούν τα φθηνά συνθετικά συστατικά που χρησιµοποιούνται σήµερα.  

• Verde Wash – Καθαριστικό φρούτων και λαχανικών 
      Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Θλιβίτη Βαρβάρα 

Παρασκευή καθαριστικού από 100% φυσικά συστατικά, για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση 
υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, και άλλων παθογόνων παραγόντων από φρούτα και λαχανικά. 

• Ανάλυση & Ερµηνεία Βιολογικών ∆εδοµένων για την Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 
σε Φαρµακοβιοµηχανίες 
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών – Εκπρόσωπος Οµάδας: Χατζηιωάννου Αριστοτέλης 

Εφαρµογή σειράς καινοτόµων µεθοδολογιών και αλγορίθµων για την ανάλυση και ερµηνεία 
βιολογικών δεδοµένων µεγάλης κλίµακας, µε στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς 
φαρµακοβιοµηχανίες.  

• Παραγωγή φυσικών προσθέτων για τρόφιµα 
     Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Γώγου Ελένη 

Παραγωγή αιθέριων ελαίων, φυσικών αντιοξειδωτικών και εκχυλισµάτων από ελληνικά αρωµατικά 
φυτά, για εξατοµικευµένη εφαρµογή τους σε προϊόντα τροφίµων. 
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• Wave Winch - Κυµατικό Βαρούλκο για την παραγωγή ενέργειας 
      Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Λεβεντάκης Νικόλαος 

Παροχή υπηρεσιών σχεδιασµού προϊόντων και συστηµάτων. Εµπορική εκµετάλλευση ευρεσιτεχνίας 
που αφορά σε ειδικό βαρούλκο για την παραγωγή ενέργειας από τον κυµατισµό σκαφών ή πλωτών 
σωµάτων. 

• ANALYSIS_Carotid - ∆ιάγνωση & Αξιολόγηση της Καρωτιδικής Αθηρωµάτωσης 
      Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Γαστουνιώτη Αιµιλία 

Το ANALYSIS_Carotid είναι µία εφεύρεση υλοποιούµενη σε υπολογιστή που υποστηρίζει τη διάγνωση 
/ αξιολόγηση της καρωτιδικής αθηρωµάτωσης και την επιλογή θεραπείας.  

• Σύστηµα Αποµακρυσµένης ∆ιαχείρισης ∆ικτύου Θέρµανσης 
      Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Χαραλαµπίδης Ιγνάτιος 

Σύστηµα διαχείρισης λειτουργιών και διαδικασιών που απαιτούνται σε οικιακό και βιοµηχανικό χώρο.  

• Reneseng – Βιοενέργεια & Βιοπροϊόντα 
      Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Τσακάλοβα Μαρινέλλα 

Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων για την παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σχετικά µε την παραγωγή βιοενέργειας και βιοπροϊόντων. 

• PROTEOMΑRKERS BIOTECH 
      Ακαδηµία Αθηνών – Εκπρόσωπος Οµάδας: Τσάγκαρης Γεώργιος 

Ανάπτυξη, παραγωγή & προώθηση νέων διαγνωστικών προϊόντων στον τοµέα του µη επεµβατικού 
ελέγχου της υγείας του εµβρύου και των επιπλοκών της κύησης. 

• Προώθηση Ελληνικού ελαιολάδου ανώτερης ποιότητας µε καινοτόµα συσκευασία  
      Γεωπονικό Πανεπιστήµιο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Αποστολόπουλος ∆ηµήτρης 

Προώθηση ελληνικού ελαιόλαδου ανώτερης ποιότητας, επιτραπέζιας ελιάς και παραγώγων αυτής, µε 
καινοτόµες συσκευασίες υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

• Εκτροφή Σπάνιας Ελληνικής Φυλής Προβάτου και Παραγωγή Τυροκοµικών Προϊόντων 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Τσουρέκη ∆ήµητρα 

 
Παραγωγή παραδοσιακών ιδιότυπων βιολογικών τυροκοµιών προϊόντων φέροντα την σήµανση 
ποιότητας Ε.Π.Ι.Π. (Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν). 
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• Πρότυπο διαγνωστικό κέντρο ζώων 
      Γεωπονικό Πανεπιστήµιο – Εκπρόσωπος Οµάδας: Σταυρόπουλος Μιχάλης  

Λειτουργία ενός πρότυπου διαγνωστικού κέντρου το οποίο θα παρέχει διαγνωστικές εξετάσεις σε 
παραγωγικά ζώα και ζώα συντροφιάς, σε ταχύτερους χρόνους και µε µεγάλη αξιοπιστία. 

• Υπηρεσίες Μοριακής Απεικόνισης στη Βιοτεχνολογία 
      ΤΕΙ Αθήνας – Εκπρόσωπος Οµάδας: Λούντος Γιώργος 

Σχεδιασµός και παραγωγή εξειδικευµένων ανιχνευτών και µετρητικών διατάξεων µοριακής 
απεικόνισης και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα της Βιοτεχνολογίας. 

• Enologator – σύστηµα εξασφάλισης ποιότητας παραγωγής οίνου 
      ΤΕΙ Αθήνας  - Εκπρόσωπος Οµάδας: Μπανιάς Ευάγγελος 

Λογισµικό για τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας στην παραγωγή οίνου. 

• Λογισµικό υποστήριξης των διαιτητών αγώνων πολεµικών τεχνών 
     ΤΕΙ Αθήνας – Εκπρόσωπος Οµάδας: Ελευθερίου Στυλιανός 

Λογισµικό µε εφαρµογή στα αγωνίσµατα “SANDA”  και  “QINGDA” , το οποίο βελτιώνει τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και ενστάσεων. 

• Έξυπνη ταινία πιστοποίησης της ποιότητας περιεχόµενου φιαλών 
      ΤΕΙ Αθήνας – Εκπρόσωπος Οµάδας: Ντρίνι Μένε 

∆ηµιουργία ενός συστήµατος διασφάλισης γνησιότητας ποτών µε τη χρήση έξυπνων ταινιών 
πιστοποίησης και της τεχνολογίας NFC. 

• Streaminyou.gr – Live streaming εκδηλώσεων 
      ΤΕΙ Αθήνας – Εκπρόσωπος Οµάδας: Παππάς Σεραφείµ 

Παροχή υπηρεσιών µετάδοσης εικόνας και ήχου µέσω του διαδικτύου (live streaming και web TV) σε 
αποµακρυσµένες περιοχές της ελληνικής επαρχίας. 

• HPV- Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού HPV 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος Οµάδας: Γκορτσίλας Πασχάλης 

Εµπορική αξιοποίηση τεχνολογίας - µεθόδου η οποία ανιχνεύει και τυποποιεί εννέα τύπους HPV και 
περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει εξαιρετική ευαισθησία 
και ειδίκευση, δίνοντας αποτελέσµατα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
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• Καθετοποιηµένη & Αειφόρος Παραγωγή Εδώδιµου Αχινού στην Ελλάδα 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος Οµάδας: Πανταζής Παναγιώτης 

Ίδρυση µονάδας καθετοποιηµένης παραγωγής και µεταποίησης εδώδιµου αχινού (φρέσκες, 
κονσερβοποιηµένες, συσκευασµένες γονάδες) µε εξαγωγικό προσανατολισµό. 

• My personal trainer– Web application 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωποι: Μανούρας Νικόλαος, Παναγούλης Χαράλαµπος 

Εφαρµογή για  smart phones, i-phones και tablets, η οποία θα παρέχει πληροφορίες και προγράµµατα 
προπόνησης για ποδόσφαιρο στοχευµένα για συγκεκριµένες κατηγορίες- επίπεδα αθλητισµού (π.χ. 
ανάλογα µε την ηλικία).  

• VR - Μέθοδος αποκατάστασης για άτοµα µε χρόνιες παθήσεις σε συνδυασµό µε εικονική 
πραγµατικότητα. 

      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Μαλισόβα Αχιλλεία 

Παροχή εξοπλισµού και υπηρεσιών που συνδέουν τα όργανα εκγύµνασης µε σύστηµα εικονικής 
πραγµατικότητας, σε κέντρα αποκατάστασης για άτοµα µε χρόνιες παθήσεις και κινητικές 
δυσλειτουργίες, αξιοποιώντας τα οφέλη της εικονικής πραγµατικότητας. 

• Fast and safe: παρακολούθηση, αξιολόγηση, εκπαίδευση µοτοσικλετιστών 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Λεµονάκης Παναγιώτης 

Εφαρµογή που παρακολουθεί & αξιολογεί την οδηγική συµπεριφορά του µοτοσικλετιστή και 
προσφέρει χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την οδηγική του ικανότητα.  

• DIETICIUS! Εξειδικευµένη εφαρµογή για διαιτολόγους 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Γρηγοροπούλου Αγγελική 

Εφαρµογή για διαιτολόγους σε συνδυασµό µε gadget  το οποίο λαµβάνει εξατοµικευµένες 
πληροφορίες για τις καθηµερινές δραστηριότητες των πελατών, επιτρέποντας έτσι στο διαιτολόγο να 
προσαρµόζει αποτελεσµατικότερα το προτεινόµενο διατροφολόγιο.  

• Ping-pong Computing - Πλατφόρµα κατανεµηµένης εκτέλεσης κώδικα µέσω internet. 
     Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Κατσόµαλλος Εµµανουήλ 

Αξιοποίηση των  µη χρησιµοποιούµενων πόρων των κινητών συσκευών για την επίλυση απαιτητικών 
προβληµάτων και την συλλογή και διαχείριση δεδοµένων. 

• NOODIO - Πλατφόρµα προώθησης µουσικών καλλιτεχνών 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: ∆ηµητριάδης Χριστόφορος 

Πλατφόρµα προώθησης των ανεξάρτητων και ανερχόµενων µουσικών καλλιτεχνών, στοχεύοντας 
στην ανακάλυψη νέων ήχων και µουσικών από τους ακροατές.  
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• Personal Consultant: Track, Monitor & Plan 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Χαλίτσιος Χρήστος 

Αυτόµατη αναγνώριση φυσικής δραστηριότητας µέσω της αξιοποίησης δεδοµένων, που µπορούν να 
αντληθούν από τους αισθητήρες έξυπνων συσκευών και σχεδιασµός εξατοµικευµένου προγράµµατος 
άθλησης.  

• Salesboxie: Λογισµικό εύκολης διασύνδεσης eshop µε E-bay   
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Αναστασιάδης Παναγιώτης 

Προώθηση λογισµικού που συνδέει ταχύτατα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µε την διεθνή αγορά του 
eBay. 

• Talk2me! - Υπηρεσία αναγνώρισης φωνητικών εντολών 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Χουρδάκης Γεώργιος-Αναστάσιος 

Παροχή υπηρεσίας αναγνώρισης φωνητικών εντολών σε οποιοδήποτε (υπάρχον ή µελλοντικό) Web 
Site ή Web Application.   

• Ηχητικά Παιχνίδια – Εφαρµογή Εκπαίδευσης σε Μουσικές Έννοιες 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Ροβίθης Εµµανουήλ 

Εφαρµογές-παιχνίδια για ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητά τηλέφωνα και διαδικτυακούς ιστοτόπους, τα 
οποία βασίζονται στον ήχο και έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των χρηστών σε µουσικές έννοιες.   

• Ζώα στο διάστηµα - Εκπαιδευτικό παιχνίδι σε 3D περιβάλλον 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Στώικος Ιωάννης 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε αφήγηση παραµυθιού µε ακουστικά και 
οπτικά µέσα σε 3D περιβάλλον.  

• eGipedo - Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Γηπέδων & Παικτών 
      Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Αλέξανδρος Ζαµίχος 

Ηλεκτρονική πλατφόρµα όπου ερασιτέχνες παίκτες ποδοσφαίρου µπορούν να κάνουν ηλεκτρονική 
κράτηση του γηπέδου που τους ενδιαφέρει καθώς και να αναζητήσουν παίκτες αν η οµάδα-παρέα 
τους δεν επαρκεί για τις ανάγκες του παιχνιδιού. 

• cMinds - Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Εκπρόσωπος: Τσαλαπάτα Χαρίκλεια 

Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια µε σκοπό την ανάπτυξη βασικών και άλλων δεξιοτήτων από τα 
παιδιά της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 


