
 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Η Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ, ςε ςυνεργαςία με τθ  

Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ (ΜΟΚΕ) 

 του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ  

 ςασ προςκαλοφν ςε εκδιλωςθ με κζμα: 

«Τεχνολογίεσ CERN, επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ » 

κοπόσ τθσ εκδιλωςθσ είναι να ενθμερϊςει νζουσ επιςτιμονεσ - επιχειρθματίεσ ι 

μικρζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ πωσ να αξιοποιιςουν τθν τεχνογνωςία και 

 τισ τεχνολογίεσ που ζχουν αναπτυχκεί από το CERN,  

για τθ δθμιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 
Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί  

τθν Τρίτθ 19 Ιανουαρίου 2016, ςτισ 12.00 

ςτο ΑΜΦΙΘΕΑΣΡΟ Α1 του Σμιματοσ Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 

Τπολογιςτϊν τθσ Πολυτεχνικισ χολισ του ΔΠΘ 

 ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ Κιμμερίων Ξάνκθσ 

 

Η είςοδοσ είναι ελεφκερθ  
Σθλζφωνο: 2310 365120  



 

 
 

Πρόγραμμα  
 

Χαιρετιςμοί  

 
- Δρ. Παντελισ Ν. Μπότςαρθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ,  

Αναπλθρωτισ Πρφτανθ Ζρευνασ και Καινοτομίασ  

- Αναςτάςιοσ Τηικασ, Πρόεδροσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ 

 
Ομιλθτζσ 

- «Η εμπειρία από τθ ςυνεργαςία με Διεκνείσ Οργανιςμοφσ» 

Δρ. Ευάγγελοσ Γαηισ, Κακθγθτισ ςτο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, ΕΜΠ - CERN 

- «Σο πρόγραμμα και οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ του» 

Δρ. Γιώργοσ Αςθμόπουλοσ, PM Δράςθσ BiC Cern Σεχνόπολθσ 

- «υνεργαςία Ελλθνικϊν Επιχειριςεων του CERN» 

Πζτροσ Σουκουλιάσ, Πρόεδροσ Περιφερειακοφ υμβουλίου Καινοτομίασ και 

Επιχειρθματικότθτασ, Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ 

 

Σφντομθ παρουςίαςθ τθσ δράςθσ 

Η Σεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με τον Ευρωπαϊκό Ερευνθτικό Οργανιςμό CERN 
δθμιουργεί το Business Incubation Center  (Technopolis Thessaloniki BIC of CERN Technologies), 
το οποίο κα ζχει αποςτολι τθν υποςτιριξθ νζων επιςτθμόνων - επιχειρθματιϊν ϊςτε ν’ 
αξιοποιιςουν τθν τεχνογνωςία, τισ τεχνολογίεσ που ζχουν αναπτυχκεί από το CERN και τισ 
πατζντεσ που προζκυψαν από πλικοσ ερευνθτικϊν προςπακειϊν, προκειμζνου να 
δθμιουργιςουν νζα και καινοτόμα προϊόντα ι και υπθρεςίεσ. το πλαίςιο αυτισ τθσ 
προςπάκειασ θ Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ (ΜοΚΕ) του Δ.Π.Θ. κα αποτελζςει 
Κζντρο Διάχυςθσ και Μεταφοράσ τεχνογνωςίασ των τεχνολογιϊν που ζχουν αναπτυχκεί ςτον 
Ευρωπαϊκό Οργανιςμό του CERN ςτθν Περιφζρεια τθσ Ανατ. Μακεδονίασ και Θράκθσ ςε 
ςυνεργαςία με το BIC τθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ. 

Αν είςαι ζνασ νζοσ επιςτιμονασ – επιχειρθματίασ, που αναηθτάσ μία νζα πρόκλθςθ ι ζχεισ μία 
μικρι επιχείρθςθ τεχνολογίασ, που αναηθτάσ μία τεχνικι λφςθ, που κα ςε βοθκιςει να βγάλεισ 
ςτθν αγορά ζνα καινοτόμο προϊόν, το BIC of CERN Technologies ςου εξαςφαλίηει πρόςβαςθ ςτθν 
τεχνολογία και ςτθν τεχνογνωςία του CERN και ςυνεργαςία με το ζμπειρο και εξειδικευμζνο 
ερευνθτικό προςωπικό του μεγαλφτερου ςτο είδοσ του ερευνθτικοφ κζντρου ςτον κόςμο. 

Σο Technopolis Thessaloniki BIC of CERN Technologies προςφζρει χρθματοδότθςθ, φιλοξενία, 
υποςτιριξθ και τεχνικι βοικεια ςε δυνθτικοφσ επιχειρθματίεσ ι μικρζσ επιχειριςεισ τεχνολογίασ, 
προκειμζνου να επιταχφνει τισ προςπάκειεσ τουσ να δθμιουργιςουν νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ. 

Πλθροφορίεσ  στο http://www.technopolis.gr/pages/bic-cern   

http://www.technopolis.gr/pages/bic-cern

