
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ 

  

e-NIOS 

Μια καινοτομικι επιχειρθματικι ιδζα  

από το EkinisiLAB γίνεται spin-off εταιρεία 

 

Μια καινοτομικι επιχειρθματικι ιδζα από το χϊρο τθσ βιοπλθροφορικισ είναι θ πρϊτθ spin 

– off εταιρία, που ξεκίνθςε και υποςτθρίχκθκε ςτα πρϊτα τθσ βιματα από τθ τρατθγικι 

Πρωτοβουλία του ΕΒ «Μαηί ςτθν Εκκίνθςθ!» ςτθ Δομι Στιριξθσ Νζασ 

Επιχειρθματικότθτασ EkinisiLAB. Πρόκειται για τθν εταιρεία e-NIOS I.K.E (e-Noesis Inspired 

Operational Systems, www.e-nios.com) που ιδρφκθκε πρόςφατα από τα μζλθ του 

Προγράμματοσ Μεταβολικισ Μθχανικισ και Βιοπλθροφορικισ, Αριςτοτζλθ Χατηθιωάννου 

(Ερευνθτι Β’), Ελευκζριο Πιλάλθ και Γιάννθ Βαλαβάνθ (μετά-διδακτορικοφσ ερευνθτζσ).  

Συγκεκριμζνα θ e-NIOS ςχεδιάηει καινοτόμα ευφυι πλθροφοριακά ςυςτιματα 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ γονιδιακϊν/βιοιατρικϊν δεδομζνων ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

ανάπτυξθσ αποτελεςματικϊν διαδικαςιϊν εξαγωγισ μοριακϊν δεικτϊν για τθν ζρευνα και 

τθν εξατομικευμζνθ ιατρικι. Η τεχνογνωςία τθσ εταιρείασ βαςίηεται ςε διεπιςτθμονικι 

ερευνθτικι εμπειρία ςτα πεδία τθσ Βιοπλθροφορικισ, τθσ Γονιδιωματικισ, τθσ 

Υπολογιςτικισ Νοθμοςφνθσ, τθσ Εξόρυξθσ Δεδομζνων και των Συςτθμάτων Υποςτιριξθσ 

Απόφαςθσ.  

Η e-NIOS φιλοξενικθκε ςτο EkinisiLAB από τον Ιοφνιο 2013 ζωσ τον Μάιο 2014. Το 

EkinisiLAB αποτελεί ζνα οργανωμζνο περιβάλλον εκκόλαψθσ καινοτόμων 

επιχειρθματικϊν ςχεδίων που υποςτθρίηει ζμπρακτα τουσ νζουσ επιςτιμονεσ, βοθκϊντασ 

τουσ να μετατρζψουν τθν επιχειρθματικι τουσ ιδζα ςε ολοκλθρωμζνο επιχειρθματικό 

πλάνο.  

Στο πλαίςιο αυτό, θ e-NIOS είχε τθν ευκαιρία να κακοδθγθκεί από τα ζμπειρα ςτελζχθ των 

coaches και ςυμβοφλων του EkinisiLAB, να επωφελθκεί από τθ δομθμζνθ μεκοδολογία του 

προγράμματοσ, το δίκτυο μεντόρων του -που αποτελείται από υψθλόβακμα ςτελζχθ 

επιχειριςεων-μελϊν του ΣΕΒ- και να ζχει παροχζσ ςυμβουλευτικισ, επιμόρφωςθσ και 

δικτφωςθσ.  

Συγκεκριμζνα ςτο διάςτθμα αυτό ζλαβε εξατομικευμζνεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ από 

τουσ εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ επιχειριςεων τθσ δομισ, για κζματα όπωσ: 

 Ανάλυςθ αγοράσ 

 Διαμόρφωςθ επιχειρθματικοφ μοντζλου 

 Κατάςτρωςθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

 Εκπαίδευςθ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επιχειρθματικισ καινοτομίασ 

 Business development με φορείσ τθσ νοςοκομειακισ κοινότθτασ ςτο χϊρο τθσ 

βιοπλθροφορικισ ςτθν Ελλάδα  

 Δικτφωςθ για τθ διαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ  

 

http://www.e-nios.com/


Η εταιρεία, ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ οποίασ ςυμμετζχει και το Εκνικό Ίδρυμα Ερευνϊν, 

ανακοίνωςε πρόςφατα ςυμφωνία επζνδυςθσ φψουσ 80,000 € από το Piraeus Jeremie (PJ) 

Tech Catalyst Fund (60,000 €), τεχνολογικό seed stage venture capital fund που 

δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο τθσ κοινοτικισ πρωτοβουλίασ Jeremie με ςυν-επζνδυςθ του 

Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Επενδφςεων (EIF) και τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ, και το «εκκολαπτιριο» 

νεοφυϊν επιχειριςεων του Ομίλου Quest, IQbility (20,000 €). 

Η κα Μάγκυ Ακαναςιάδθ, Young Entrepreneurship Coordinator του ΕΒ, ςχολιάηοντασ τθν 

πορεία ανάπτυξθσ  τθσ e-NIOS και τουσ ςτόχουσ τθσ Πρωτοβουλίασ του ΣΕΒ, αναφζρει 

χαρακτθριςτικά: 

«Είμαςτε πραγματικά υπεριφανοι που θ e-NIOS, μια εταιρεία που ξεκίνθςε και ωρίμαςε 

ςτισ υποδομζσ μασ, παίρνοντασ πολφτιμθ γνϊςθ, πλθροφορία και εφόδια, εξαςφάλιςε 

μζςω τθσ δικτφωςθσ του EkinisiLAB, τθν απαραίτθτθ χρθματοδότθςθ (seed capital) με 

ςθμαντικι επζνδυςθ από το PJ Tech Catalyst Fund και το IQbility, για να κάνει τθ δυναμικι 

τθσ εκκίνθςθ. Η πορεία επιτυχθμζνθσ ανάπτυξθσ τθσ e-NIOS  μασ γεμίηει  ικανοποίθςθ, 

βλζποντασ ςτθν πράξθ  τουσ πρϊτουσ καρποφσ από τθν πρωτοβουλία μασ που υλοποιείται 

με ςκοπό να ςτθρίξει τθ νζα επιχειρθματικότθτα, να δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ εργαςίασ και 

κυρίωσ να κρατιςει το νζο επιςτθμονικό μασ δυναμικό, εδϊ ςτθν Ελλάδα, τϊρα που 

πραγματικά -όςο ποτζ άλλοτε- το χρειάηεται.» 

Από τθν πλευρά του Ομίλου Quest, ο Αλζξανδροσ Ροφςτασ, General Manager του IQbility, 

τόνιςε:  

«H eNios είναι μία ξεχωριςτι περίπτωςθ εταιρείασ για τα ελλθνικά δεδομζνα, λόγω του ότι 

φιλοδοξεί να μετατρζψει τθ μακρόχρονθ ερευνθτικι εμπειρία των ιδρυτϊν τθσ ςε 

εμπορεφςιμο προϊόν που απευκφνεται ςε πολφ εξειδικευμζνεσ διεκνείσ αγορζσ. Η 

πραγματικότθτα είναι ότι χρειαηόμαςτε πολλζσ περιςςότερεσ αντίςτοιχεσ προςπάκειεσ, 

ϊςτε μζςα από τθν ζρευνα να προκφπτουν επιχειριςεισ με ιςχυρά ανταγωνιςτικά 

πλεονεκτιματα.» 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ τρατθγικι Πρωτοβουλία του ΕΒ, ςτισ ιςτοςελίδεσ:  

 http://sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita  

 http://ekinisilab-sev.gr  
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