ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα: «The SE European Initiative for Cancer Research and Therapy with Iones
14th SEEIIST Steering Committee Meetings»
Αξιότιμες κυρίες, κύριοι,
Όπως γνωρίζετε, η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, από τον Δεκέμβριο του 2014, όταν
υπογράψαμε στη Γενεύη ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με το CERN, δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στην προώθηση των τεχνολογιών του στην Ελλάδα με σκοπό τη χρήση τους από νέες
επιχειρήσεις (startups) και ευρύτερα από την κοινωνία. Επιπλέον μέσα από
επιχειρηματικές αποστολές στο CERN και ενημερωτικές ημερίδες προσπαθούμε να
βελτιώσουμε το ποσοστό συμμετοχής ελληνικών εταιρειών στις προμήθειες του πολύ
σημαντικού αυτού Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Οργανισμού.
Είχαμε και έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η Τεχνόπολη, εκτός από τη λειτουργία της ως
Τεχνολογικό Πάρκο, μπορεί να λειτουργήσει και ως μία γέφυρα τεχνογνωσίας με τη
ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα προς τη χώρα μας και ιδιαίτερα προς τη Θεσσαλονίκη.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρακολουθούμε με προσοχή μία διακρατική πρωτοβουλία,
που στηρίζεται σε τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο CERN και αφορά τη δημιουργία,
σε μία χώρα της ΝΑ Ευρώπης, ενός νέου Κέντρου Έρευνας για τη Θεραπεία του Καρκίνου
που θα στηρίζεται στη μέθοδο της ακτινοβολίας καρκινικών όγκων με πρωτόνια και βαρέα
ιόντα (Αδρονική Θεραπεία).
Η Ελλάδα από το 2021 και με συντονισμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Τεχνόπολης
Θεσσαλονίκης, έγινε μέλος αυτής της διακρατικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2016,
με την κωδική ονομασία SEEIIST (South Eastern European International Institute for
Sustainable Technologies). Πρότασή μας είναι η Ελλάδα να διεκδικήσει την
εγκατάσταση αυτού του νέου ερευνητικού και θεραπευτικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της συμμετοχής μας στο
φιλόδοξο αυτό project που αφορά την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών στις χώρες
της ΝΑ Ευρώπης, η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων διοργανώνουν τριήμερο Συνέδριο με θέμα: «The SE
European Initiative for Cancer Research and Therapy with Iones – 14th SEEIIST
Steering Committee Meetings», 4 – 6 Απριλίου 2022, στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό
Κέντρο «Αιμίλιος Ριάδης» τις δύο πρώτες μέρες δηλαδή 4 και 5 Απριλίου και στην
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Αίθουσα «Μάρκος Δούφος» 6 Απριλίου.
Σας καλούμε λοιπόν τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 09:30 στην ανοικτή συνεδρίαση
του SEEIIST Steering Committee, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο
«Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ – HELEXPO, όπου θα παρουσιαστεί η πορεία του ιδιαίτερα
σημαντικού αυτού project.
Με τη βεβαιότητα ότι θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας, είμαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.
Με εκτίμηση

Τάσος Τζήκας
Πρόεδρος
Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ

