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Natureplus – Παραγωγι φυςικών βιοενεργών ςυςτατικών 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  

Καταςκευι και προμικεια βιοδραςτικϊν ενϊςεων από μικροφφκθ, ςε εταιρίεσ τροφίμων. 

Τα προϊόντα αυτά κα περιζχουν φυςικά ςυςτατικά υψθλισ ποιότθτασ και κακαρότθτασ ςε 

τιμζσ που μποροφν να ανταγωνιςτοφν τα φκθνά ςυνκετικά ςυςτατικά που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα.  

Verde Wash – Κακαριςτικό φροφτων και λαχανικών 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  

Παραςκευι κακαριςτικοφ από 100% φυςικά ςυςτατικά, για τθν αποτελεςματικι 

απομάκρυνςθ υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, και άλλων πακογόνων παραγόντων από 

φροφτα και λαχανικά. 

E-NIOs – Ανάλυςθ & Ερμθνεία Βιολογικών Δεδομζνων για τθν Παροχι Συμβουλευτικών 

Υπθρεςιών ςε Φαρμακοβιομθχανίεσ 

Εθνικό Κδρυμα Ερευνών  

Εφαρμογι ςειράσ καινοτόμων μεκοδολογιϊν και αλγορίκμων για τθν ανάλυςθ και 

ερμθνεία βιολογικϊν δεδομζνων μεγάλθσ κλίμακασ, με ςτόχο τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν προσ φαρμακοβιομθχανίεσ.  

Αικζρια Ζλαια – Παραγωγι φυςικών προςκζτων για τρόφιμα 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  
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Παραγωγι αικζριων ελαίων, φυςικϊν αντιοξειδωτικϊν και εκχυλιςμάτων από ελλθνικά 

αρωματικά φυτά, για εξατομικευμζνθ εφαρμογι τουσ ςε προϊόντα τροφίμων. 

Wave Winch – Κυματικό Βαροφλκο για τθν παραγωγι ενζργειασ 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  

Παροχι υπθρεςιϊν ςχεδιαςμοφ προϊόντων και ςυςτθμάτων. Εμπορικι εκμετάλλευςθ 

ευρεςιτεχνίασ που αφορά ςε ειδικό βαροφλκο για τθν παραγωγι ενζργειασ από τον 

κυματιςμό ςκαφϊν ι πλωτϊν ςωμάτων. 

Analysis Carotid – Διάγνωςθ & Αξιολόγθςθ τθσ Καρωτιδικισ Ακθρωμάτωςθσ 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  

Το ANALYSIS_Carotid είναι μία εφεφρεςθ υλοποιοφμενθ ςε υπολογιςτι που υποςτθρίηει τθ 

διάγνωςθ / αξιολόγθςθ τθσ καρωτιδικισ ακθρωμάτωςθσ και τθν επιλογι κεραπείασ.  

D.E.M.SY. – Σφςτθμα Απομακρυςμζνθσ Διαχείριςθσ Δικτφου Θζρμανςθσ 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  

Σφςτθμα διαχείριςθσ λειτουργιϊν και διαδικαςιϊν που απαιτοφνται ςε οικιακό και 

βιομθχανικό χϊρο.  

Reneseng – Βιοενζργεια & Βιοπροϊόντα 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  

Ανάπτυξθ, εφαρμογι και αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων για τθν παροχι 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςχετικά με τθν παραγωγι βιοενζργειασ και βιοπροϊόντων. 

Proteomarkers – Ανάπτυξθ, παραγωγι & προώκθςθ νζων διαγνωςτικών προϊόντων ςτον 

τομζα τθσ υγείασ του εμβρφου 

Ακαδημία Αθηνών  

Ανάπτυξθ, παραγωγι & προϊκθςθ νζων διαγνωςτικϊν προϊόντων ςτον τομζα του μθ 

επεμβατικοφ ελζγχου τθσ υγείασ του εμβρφου και των επιπλοκϊν τθσ κφθςθσ. 

Extra Virgin Olives – Προώκθςθ Ελλθνικοφ ελαιολάδου ανώτερθσ ποιότθτασ με καινοτόμα 

ςυςκευαςία  

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο  

Προϊκθςθ ελλθνικοφ ελαιόλαδου ανϊτερθσ ποιότθτασ, επιτραπζηιασ ελιάσ και παραγϊγων 

αυτισ, με καινοτόμεσ ςυςκευαςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.  



3 
 

Μθλοςςόσ – Εκτροφι Σπάνιασ Ελλθνικισ Φυλισ Προβάτου και Παραγωγι Τυροκομικών 
Προϊόντων                                                                                                                                           
Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο  
 

Παραγωγι παραδοςιακϊν ιδιότυπων βιολογικϊν τυροκομιϊν προϊόντων φζροντα τθν 

ςιμανςθ ποιότθτασ Ε.Π.Ι.Π. (Εγγυθμζνο Παραδοςιακό Ιδιότυπο Προϊόν). 

Ηωοδιαγνωςτικι  – Πρότυπο διαγνωςτικό κζντρο ηώων 

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο  

Λειτουργία ενόσ πρότυπου διαγνωςτικοφ κζντρου το οποίο κα παρζχει διαγνωςτικζσ 

εξετάςεισ ςε παραγωγικά ηϊα και ηϊα ςυντροφιάσ, ςε ταχφτερουσ χρόνουσ και με μεγάλθ 

αξιοπιςτία. 

BET Solutions – Υπθρεςίεσ Μοριακισ Απεικόνιςθσ ςτθ Βιοτεχνολογία 

ΤΕΙ Αθήνασ  

Σχεδιαςμόσ και παραγωγι εξειδικευμζνων ανιχνευτϊν και μετρθτικϊν διατάξεων μοριακισ 

απεικόνιςθσ και παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ Βιοτεχνολογίασ. 

Enologator – Σφςτθμα εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ παραγωγισ οίνου 

ΤΕΙ Αθήνασ  

Λογιςμικό για τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν ελζγχου ποιότθτασ ςτθν παραγωγι οίνου. 

Kung Fu – Λογιςμικό υποςτιριξθσ των διαιτθτών αγώνων πολεμικών τεχνών 

ΤΕΙ Αθήνασ  

Λογιςμικό με εφαρμογι ςτα αγωνίςματα “SANDA”  και  “QINGDA” , το οποίο βελτιϊνει τθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και ενςτάςεων. 

StreamingYou – Live streaming εκδθλώςεων 

ΤΕΙ Αθήνασ  

Παροχι υπθρεςιϊν μετάδοςθσ εικόνασ και ιχου μζςω του διαδικτφου (live streaming και 

web TV) ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ ελλθνικισ επαρχίασ. 

HPVtest  – Ανίχνευςθ και τυποποίθςθ του ιοφ HPV 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  
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Εμπορικι αξιοποίθςθ τεχνολογίασ - μεκόδου θ οποία ανιχνεφει και τυποποιεί εννζα τφπουσ 

HPV και περιπτϊςεισ καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ. Η τεχνικι αυτι παρουςιάηει 

εξαιρετικι ευαιςκθςία και ειδίκευςθ, δίνοντασ αποτελζςματα ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα. 

Παραγωγι Αχινοφ – Κακετοποιθμζνθ & Αειφόροσ Παραγωγι Εδώδιμου Αχινοφ ςτθν 

Ελλάδα 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Ίδρυςθ μονάδασ κακετοποιθμζνθσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ εδϊδιμου αχινοφ (φρζςκεσ, 

κονςερβοποιθμζνεσ, ςυςκευαςμζνεσ γονάδεσ) με εξαγωγικό προςανατολιςμό. 

VR Cardiotrainer – Μζκοδοσ αποκατάςταςθσ για άτομα με χρόνιεσ πακιςεισ ςε 

ςυνδυαςμό με εικονικι πραγματικότθτα. 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Παροχι εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν που ςυνδζουν τα όργανα εκγφμναςθσ με ςφςτθμα 

εικονικισ πραγματικότθτασ, ςε κζντρα αποκατάςταςθσ για άτομα με χρόνιεσ πακιςεισ και 

κινθτικζσ δυςλειτουργίεσ, αξιοποιϊντασ τα οφζλθ τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ. 

Motobrain – Παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ, εκπαίδευςθ μοτοςικλετιςτών 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Εφαρμογι που παρακολουκεί & αξιολογεί τθν οδθγικι ςυμπεριφορά του μοτοςικλετιςτι 

και προςφζρει χριςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν οδθγικι του ικανότθτα.  

Dieticius! – Εξειδικευμζνθ εφαρμογι για διαιτολόγουσ 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Εφαρμογι για διαιτολόγουσ ςε ςυνδυαςμό με gadget  το οποίο λαμβάνει εξατομικευμζνεσ 

πλθροφορίεσ για τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των πελατϊν, επιτρζποντασ ζτςι ςτο 

διαιτολόγο να προςαρμόηει αποτελεςματικότερα το προτεινόμενο διατροφολόγιο.  

πing-pong Computing – Πλατφόρμα κατανεμθμζνθσ εκτζλεςθσ κώδικα μζςω internet. 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Αξιοποίθςθ των  μθ χρθςιμοποιοφμενων πόρων των κινθτϊν ςυςκευϊν για τθν επίλυςθ 
απαιτθτικϊν προβλθμάτων και τθν ςυλλογι και διαχείριςθ δεδομζνων. 

Noodio – Πλατφόρμα προώκθςθσ μουςικών καλλιτεχνών 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  
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Πλατφόρμα προϊκθςθσ των ανεξάρτθτων και ανερχόμενων μουςικϊν καλλιτεχνϊν, 

ςτοχεφοντασ ςτθν ανακάλυψθ νζων ιχων και μουςικϊν από τουσ ακροατζσ. 

Track – Monitor  – Plan 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Αυτόματθ αναγνϊριςθ φυςικισ δραςτθριότθτασ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ δεδομζνων, που 

μποροφν να αντλθκοφν από τουσ αιςκθτιρεσ ζξυπνων ςυςκευϊν και ςχεδιαςμόσ 

εξατομικευμζνου προγράμματοσ άκλθςθσ.  

Saleboxie – Λογιςμικό εφκολθσ διαςφνδεςθσ e-shop με E-bay   

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Προϊκθςθ λογιςμικοφ που ςυνδζει ταχφτατα τα θλεκτρονικά καταςτιματα με τθν διεκνι 

αγορά του eBay. 

Wisper – Υπθρεςία αναγνώριςθσ φωνθτικών εντολών 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Παροχι υπθρεςίασ αναγνϊριςθσ φωνθτικϊν εντολϊν ςε οποιοδιποτε (υπάρχον ι 

μελλοντικό) Web Site ι Web Application.   

Θχθτικά Παιχνίδια – Εφαρμογι Εκπαίδευςθσ ςε Μουςικζσ Ζννοιεσ 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Εφαρμογζσ-παιχνίδια για θλεκτρονικό υπολογιςτι, κινθτά τθλζφωνα και διαδικτυακοφσ 

ιςτοτόπουσ, τα οποία βαςίηονται ςτον ιχο και ζχουν ωσ ςτόχο τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν 

ςε μουςικζσ ζννοιεσ.   

Ηώα ςτο διάςτθμα  – Εκπαιδευτικό παιχνίδι ςε 3D περιβάλλον 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά προςχολικισ θλικίασ με αφιγθςθ παραμυκιοφ με 

ακουςτικά και οπτικά μζςα ςε 3D περιβάλλον.  

eGipedo – Θλεκτρονικι Διαχείριςθ Γθπζδων & Παικτών 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Ηλεκτρονικι πλατφόρμα όπου εραςιτζχνεσ παίκτεσ ποδοςφαίρου μποροφν να κάνουν 

θλεκτρονικι κράτθςθ του γθπζδου που τουσ ενδιαφζρει κακϊσ και να αναηθτιςουν παίκτεσ 

αν θ ομάδα-παρζα τουσ δεν επαρκεί για τισ ανάγκεσ του παιχνιδιοφ. 
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cMinds  – Ψθφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια 

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ  

Ψθφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια με ςκοπό τθν ανάπτυξθ βαςικϊν και άλλων δεξιοτιτων 

από τα παιδιά τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Electroskiasis  –  Πζργολα  Φωτοβολταϊκών με Κινθτά Μζρθ 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο  

Κινθτό ςφςτθμα ζδραςθσ φωτοβολταϊκϊν πάνελ ικανό να προςφζρει ςκίαςθ με ταυτόχρονθ 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ όταν βρίςκεται ςε “ανοικτι” κζςθ, ενϊ όταν βρίςκεται ςε “κλειςτι” 

κζςθ προςφζρει ανεμπόδιςτθ κζα προσ τον ουρανό. 

 

 


