
 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Η Σεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με το  

Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και το  

Επιςτθμονικό και Σεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου 

 ςασ προςκαλοφν ςε εκδιλωςθ με κζμα: 

«Σεχνολογίεσ CERN, Επιχειρθματικζσ Ευκαιρίεσ» 

Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ είναι θ ενθμζρωςθ τθσ επιςτθμονικισ και  

επιχειρθματικισ κοινότθτασ ςχετικά με τρόπουσ αξιοποίθςθσ τθσ 

τεχνογνωςίασ και  των τεχνολογιϊν που ζχουν αναπτυχκεί από το CERN,  

για τθ δθμιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν 

 
Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί  

τθ Δευτζρα 16 Μαΐου 2016, ςτισ 18.00  

ςτο Αμφικζατρο του Επιςτθμονικοφ και Σεχνολογικοφ Πάρκου Ηπείρου 

 

Η είςοδοσ είναι ελεφκερθ 

  



 

 
 

 

 

Πρόγραμμα Εκδιλωςθσ 
 
Χαιρετιςμοί 

- Κακ. Σριαντάφυλλοσ Αλμπάνθσ, Αναπλθρωτισ Πρφτανθ, Πρόεδροσ ΕΛΚΕ και 

Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ζρευνασ και Καινοτομίασ  

- Αναςτάςιοσ Σηικασ, Πρόεδροσ Τεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ 

 
Ομιλθτζσ 

- «Το πρόγραμμα και οι διαδικαςίεσ εφαρμογήσ του» 

Μιχάλθσ Χαβοφηθσ, Γενικόσ Διευκυντισ Τεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ 

- «Συνεργαςία Ελληνικών Επιχειρήςεων του CERN» 

Πζτροσ ουκουλιάσ, Πρόεδροσ Περιφερειακοφ Συμβουλίου Καινοτομίασ και      

Επιχειρθματικότθτασ, Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ 

- «Πανεπιςτήμιο: Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» 

Κακ. Σριαντάφυλλοσ Αλμπάνθσ, Αναπλθρωτισ Πρφτανθ, Πρόεδροσ ΕΛΚΕ και  

Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ζρευνασ και Καινοτομίασ  

 

Σφντομθ παρουςίαςθ τθσ δράςθσ 

Η Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με τον Ευρωπαϊκό Ερευνθτικό Οργανιςμό CERN 
δθμιουργοφν το Business Incubation Center (Technopolis Thessaloniki BIC of CERN 
Technologies).  
Το Κζντρο ζχει ωσ αποςτολι τθν υποςτιριξθ νζων επιςτθμόνων-επιχειρθματιϊν, που 
επικυμοφν να αξιοποιιςουν τισ τεχνολογίεσ που ζχει αναπτφξει το CERN και τισ πατζντεσ 
που προζκυψαν από πλικοσ ερευνθτικϊν προςπακειϊν, με ςτόχο τθ δθμιουργία 
καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν. 
Μζςω του BIC of CERN Technologies μποροφν επιςτιμονεσ-επιχειρθματίεσ, που αναηθτοφν 
νζεσ προκλιςεισ και ευκαιρίεσ ςτον τεχνολογικό τομζα,  να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτισ 
τεχνολογίεσ του CERN. Παράλλθλα, κα ζχουν τθν υποςτιριξθ και τθ ςυνεργαςία του 
ζμπειρου και εξειδικευμζνου ερευνθτικοφ προςωπικοφ του μεγαλφτερου, ςτο είδοσ του, 
ερευνθτικοφ κζντρου ςτον κόςμο. 
 Το BIC of CERN Technologies τθσ Technopolis Thessaloniki προςφζρει χρθματοδότθςθ, 
φιλοξενία, υποςτιριξθ και τεχνικι βοικεια ςε δυνθτικοφσ επιχειρθματίεσ ι μικρζσ 
επιχειριςεισ τεχνολογίασ, προκειμζνου να επιταχφνουν τισ προςπάκειεσ τουσ και να 
δθμιουργιςουν νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ. 
 
Πλθροφορίεσ  http://www.technopolis.gr/pages/bic-cern 
 
Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 
Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ:2310 365120 

Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων-ΔΑΣΤΑ: 2651007278 

 

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

