
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aegean Blossoms - Τυποποίθςθ και διάκεςθ βοτάνων τθσ ελλθνικισ γθσ ςε αγορζσ 
του εξωτερικοφ   

Η ιδζα: Πρόκειται για τθν προϊκθςθ των βοτάνων τθσ ελλθνικισ γθσ ςε αγορζσ του 
εξωτερικοφ μζςα ςε ςυςκευαςία θ οποία κα δθλϊνει τθν υψθλι ποιότθτα του 
προϊόντοσ. Το πρϊτο προϊόν που κα προωκθκεί κα είναι το τςάι του βουνοφ. 
 

Aerofilms - UAV Επικεώρθςθσ και Ανίχνευςθσ Θερμικών Διαρροών 

Η ιδζα: Καταςκευι Aerial Robot (UAV) επικεϊρθςθσ και ανίχνευςθσ κερμικϊν 
διαρροϊν ςε γραμμζσ μεταφοράσ ρεφματοσ υψθλισ τάςθσ. Η χριςθ των  Aerial 
Robot (UAV) ζχει δυνατότθτεσ πολλϊν επιπλζον εφαρμογϊν και ςε άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ. 

 

All About Wine - Ιςτοςελίδα προώκθςθσ προϊόντων Ελλινων οινοπαραγωγών 

Η ιδζα: Καταςκευι ιςτοςελίδασ με αντικείμενο τθ διαφιμιςθ και προϊκθςθ 

προϊόντων κυρίωσ μικρϊν Ελλινων οινοπαραγωγϊν και τθ διαςφνδεςι τουσ με 

πελάτεσ του εξωτερικοφ. 

 

Analysis Carotid - Διάγνωςθ & Αξιολόγθςθ τθσ Καρωτιδικισ Ακθρωμάτωςθσ 

Η ιδζα: H ομάδα ANALYSIS_Carotid ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία προϊόντων 

λογιςμικοφ για τον τομζα τθσ Βιοϊατρικισ με τεχνολογία αιχμισ που κα 

απευκφνεται ςτθν παγκόςμια αγορά. Η ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ 

πλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθν υγεία οδθγοφν ςε παροχι υπθρεςιϊν υγείασ οι 



οποίεσ είναι προςωποποιθμζνεσ για τον αςκενι και μποροφν να βελτιϊςουν τισ 

διαγνωςτικζσ διαδικαςίεσ από άποψθ αποτελεςματικότθτασ και κόςτουσ.  

ARECO - Εργοςτάςιο αναδιαμόρφωςθσ μεταλλικών βαρελιών 

Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία κα καταςκευάςει (εξελίςςοντασ υπάρχον μοντζλο)  

γραμμι αναδιαμόρφωςθσ μεταλλικϊν βαρελιϊν και κα εμπορεφεται το τελικό 

προϊόν. Η εταιρεία επιπλζον ςκοπεφει ςτθν πϊλθςθ γραμμϊν παραγωγισ και ςτθν 

ςυνεκμετάλλευςι τουσ με άλλουσ επενδυτζσ εκτόσ Ελλάδοσ.  

 

Biomulfarm - Μονάδα ολοκλθρωμζνθσ αξιοποίθςθσ του δζνδρου τθσ μουριάσ 

Η ιδζα: Με επίκεντρο το δζντρο τθσ μουριάσ, θ υπό ςφςταςθ εταιρεία ςτοχεφει ςτο 
να παράγει, με πρϊτθ φλθ τα φφλλα και τον καρπό, υψθλισ ποιότθτασ μετάξι και 
πιςτοποιθμζνα βιολογικά τρόφιμα. 

                                         

Doctor and Advice.gr - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα ςτον χώρο τθσ υγείασ    

Η ιδζα: Πρόκειται για τθ δθμιουργία μιασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ όπου ο 
αςκενισ κα μπορεί:  
α) να αναηθτά δεφτερθ ιατρικι γνϊμθ για υπάρχουςα διάγνωςθ, 
β) να αναηθτά γιατροφσ και να κλείνει άμεςα ραντεβοφ με κριτιρια τθν εξειδίκευςθ,  
τιμι,  κάλυψθ  ταμείων και τον επεμβατικό ι διαγνωςτικό εξοπλιςμό και 
απευκφνεται κυρίωσ ςτθν ελλθνικι αγορά.  
 

 

EpigenTest - Αξιολόγθςθ φαρμάκων και φαρμακευτικών αγωγών 

Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία πρόκειται να κάνει μελζτεσ με βάςθ τθ λειτουργικι 
επιγενομικι για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ανακάλυψθ νζων φαρμάκων 
κακϊσ επίςθσ και για τον αντίκτυπο τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ ςε υγιι κφτταρα. 
Απευκφνεται ςε φαρμακευτικζσ εταιρείεσ, διαγνωςτικά κζντρα, ερευνθτικά 
εργαςτιρια κλπ, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

 

Freelancers - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα επικοινωνίασ ελεφκερων επαγγελματιών 

με πελάτεσ 

Η ιδζα: Πρόκειται για μια θλεκτρονικι πλατφόρμα όπου ο οικιακόσ πελάτθσ κα 
μπορεί να βρίςκει ζναν επαγγελματία, ο οποίοσ κα ζχει τα απαραίτθτα προςόντα 
αλλά και πιςτοποιθτικά για να εκτελζςει τθν εργαςία. Οι πελάτεσ κα ζχουν τθ 



δυνατότθτα να πάρουν προςφορζσ και να βακμολογοφν τισ υπθρεςίεσ που 
δζχτθκαν. 

 

GramCarbon - Καταςκευι Sporting Goods από ςφνκετα υλικά 

Η ιδζα: Η Grammarios Bikes είναι μια εταιρεία καταςκευισ και πϊλθςθσ ςκελετϊν 
και λοιπϊν εξαρτθμάτων ποδθλάτων από ςφνκετα υλικά με ιδιαίτερο 
χαρακτθριςτικό το χαμθλό βάροσ, τθν υψθλι μθχανικι αντοχι και το χαμθλό 
κόςτοσ παραγωγισ. Η μζκοδοσ παραγωγισ ςφνκετων υλικϊν μπορεί να εφαρμοςτεί 
και ςε άλλεσ κατθγορίεσ προϊόντων εκτόσ sporting goods.  

 

Greek Traditional Food - Ηλεκτρονικό κατάςτθμα με παραδοςιακά ελλθνικά 

προϊόντα 

Η ιδζα: Πρόκειται για τθ δθμιουργία θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ που κα 
εμπορεφεται ελλθνικά προϊόντα, τα οποία κα απευκφνονται ςε ευρωπαίουσ 
καταναλωτζσ καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ διατροφισ τουσ ανάλογα με τον τρόπο τθσ 
ηωισ τουσ. Τα προϊόντα είναι επιλεγμζνα ϊςτε να επιδροφν ευεργετικά ςτον 
οργανιςμό και να ςυμβάλλουν ςτθ μακροηωία. 

 

Helcotour - Διαδικτυακι υπθρεςία τουριςμοφ ςτθ Μακεδονία 

Η ιδζα: Η ιδζα για τθ δθμιουργία τθσ εταιρείασ Helcotour (Hellas, eco, tourism) 
βαςίηεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ πωσ παρότι, ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι τθσ Μακεδονίασ (πρακτικά ςυμπεριλαμβάνεται θ διοικθτικι 
περιοχι τθσ Μακεδονίασ κακϊσ και κοντινζσ περιοχζσ αυτισ ιδιαίτερου φυςικοφ 
κάλλουσ όπωσ είναι τα Μετζωρα ςτο νομό Τρικάλων) παρατθρείται μία ςυνεχισ 
αφξθςθ του τουριςμοφ, υπάρχει ζνα κενό που αφορά το κομμάτι του εναλλακτικοφ 
τουριςμοφ. 

 

INTERHEALTH HELLAS - Ανάπτυξθ ειςερχόμενου ιατρικοφ Τουριςμοφ  

Η ιδζα: Ανάπτυξθ ειςερχόμενου ιατρικοφ  τουριςμοφ μζςω ςυνεργαςίασ με 
επιλεγμζνα επεμβατικά, κεραπευτικά κζντρα και ιατροφσ. Για τθν εκπλιρωςθ των 
ςκοπϊν τθσ, κα αναπτφξει ειδικι πλατφόρμα (web), θ οποία κα παρζχει 
δυνατότθτεσ ενθμζρωςθσ, ςφμφωνα με ςυνεργαηόμενουσ ιατροφσ, κλινικζσ και 
επικοινωνία για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ με τον ξζνο αςκενι.    

 

Match & Teach Me - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα διαςφνδεςθσ και διδαςκαλίασ 



Η ιδζα: Ηλεκτρονικι πλατφόρμα ςτθν οποία μακθτζσ κα μποροφν να ζχουν 
διδακτικι εξωςχολικι υποςτιριξθ από κακθγθτζσ μζςω του διαδικτφου ςε 
πραγματικό χρόνο (τθλεματικι). 

 

NFA, Natural Food Additives - Χριςθ εκχυλιςμάτων, αικζρια ζλαια 

Η ιδζα: Η εταιρία NFA κα δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ μεταποίθςθσ ελλθνικϊν 
αρωματικϊν φυτϊν όπωσ το δεντρολίβανο, θ ρίγανθ και το κυμάρι. Η μεταποίθςθ 
κα είναι εςτιαςμζνθ ςτθν ολιςτικι αξιοποίθςθ των αρωματικϊν φυτϊν μζςω τθσ 
πρωτογενοφσ παραγωγισ φυςικϊν προςκζτων για τρόφιμα με ζμφαςθ ςτισ 
αρωματικζσ, αντιμικροβιακζσ και αντιοξειδωτικζσ φλεσ από αρωματικά φυτά.  
 

Paidagogoi - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα ςφνδεςθσ ειδικών για το παιδί με γονείσ 

παιδιών από βρεφικισ θλικίασ ζωσ και 12 ετών 

Η ιδζα: Διαδικτυακι εφαρμογι πολφ-κριτθριακισ αναηιτθςθσ και ανεφρεςθσ 
ειδικϊν επαγγελματιϊν φροντίδασ, απαςχόλθςθσ και μελζτθσ του παιδιοφ, 
ςχεδιαςμζνθ να καλφπτει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ κάκε οικογζνειασ και 
υλοποιθμζνθ από επαγγελματίεσ ςτο χϊρο του παιδιοφ, με εμπειρία ςτθν 
αξιολόγθςθ ειδικϊν και απαιτιςεισ ςτθν ποιότθτα παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ 
γονείσ. 
 

PROTEOMΑRKERS BIOTECH - Βιοτεχνολογία: Δραςτθριοποίθςθ ςε διαγνωςτικά 

εργαςτιρια, με φαςματογράφο μάηασ για ανάλυςθ δειγμάτων εγκφων γυναικών 

Η ιδζα: Η εταιρεία Proteomarkers Biotech (PMB) είναι μία start up εταιρία 
βιοτεχνολογίασ, ςτο πεδίο του μθ επεμβατικοφ ελζγχου τθσ υγείασ του εμβρφου 
(non-invasive prenatal test) και των επιπλοκϊν τθσ κφθςθσ (non-invasive test of 
pregnancy complications). Η εταιρεία ζχει κφριο ςκοπό τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ 
των state-of-the-art τεχνικϊν τθσ πρωτεωμικισ και τθσ φαςματομετρίασ μάηασ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν ταυτοποίθςθ βιοδεικτϊν. 

 

Sports-Guide.gr - Ακλθτικόσ οδθγόσ 

Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία κα δθμιουργιςει μια θλεκτρονικι πλατφόρμα που 
κα δίνει τθ δυνατότθτα άκλθςθσ ςε ανκρϊπουσ που κα ικελαν ςτον ελεφκερο 
χρόνο τουσ να ακλθκοφν προςφζροντασ τθ δυνατότθτα να βρουν κάποιον  
διακζςιμο χϊρο αλλά και άλλα άτομα που κα ικελαν να ςυμμετζχουν ςε ζνα 
ομαδικό άκλθμα.  

 

 



Truckbird - Δομθμζνθ θλεκτρονικι αγορά φορτίων 

Η ιδζα: Το Truckbird είναι μία θλεκτρονικι αγορά φορτίων που φζρνει ςε επαφι 
αποςτολείσ εμπορευματικϊν φορτίων με μεταφορικζσ εταιρείεσ. Βοθκά τισ 
εταιρείεσ να βρίςκουν ανταγωνιςτικζσ προςφορζσ μεταφοράσ, από αξιολογθμζνεσ 
μεταφορικζσ εταιρείεσ, με τον πιο εφκολο και γριγορο τρόπο. 

 

TRUSTPORTER - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα μεταφορών μικρών αντικειμζνων ι 

ατόμων 

Η ιδζα: To Τrusporter είναι ζνα ςφςτθμα για το ςυνταίριαςμα αιτθμάτων 
μεταφοράσ αντικειμζνων ι ανκρϊπων, από άτομα εμπιςτοςφνθσ που κα 
εκτελοφςαν ζνα ςυμβατό δρομολόγιο ζτςι κι αλλιϊσ. Ενκαρρφνοντασ τθν 
αξιοποίθςθ των ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ, τθν κοινωνικι ςυμμετοχι και τουσ 
κοινωνικοφσ δεςμοφσ, το Τrustporter μετατρζπει τθν κρυμμζνθ αξία αυτϊν των 
διαδρομϊν ςε αξία προσ όφελοσ όλων. Το προϊόν απευκφνεται ςε ιδιϊτεσ, e-shops, 
μεταφορικζσ εταιρείεσ και επιχειριςεισ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. 

 

Vitr-Alberi - Παραγωγι πιςτοποιθμζνου φυτωριακοφ υλικοφ οπωροφόρων 

δζνδρων 

Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία ςτοχεφει ςτθν παραγωγι πιςτοποιθμζνου 
φυτωριακοφ υλικοφ οπωροφόρων δζνδρων για διάκεςθ ςε φυτωριοφχουσ ι 
παραγωγοφσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ με πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα και επιπλζον κα 
εξυγιαίνει προςβεβλθμζνα από ιϊςεισ καρποφόρα δζνδρα. 

 

 

 

 

Η δράςθ πραγματοποιείται με τθ χρθματοδότθςθ τθσ ΕΑΤΑ και του Διμου 
Ακθναίων ςτο πλαίςιο του «Ζργου Ακινα». 


