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Θεσσαλονίκη, 11/9/2018

Με τα εγκαίνια του εκθεσιακού του χώρου από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, την υπογραφή μιας στρατηγικής συμφωνίας με τη Microsoft, με
εκδήλωση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αλλά και με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις,
ξεκίνησε δυναμικά η συμμετοχή του ΑΠΘ στην 83η ΔΕΘ, το πρώτο Σαββατοκύριακο
λειτουργίας της.
Τον εκθεσιακό χώρο του ΑΠΘ επισκέφθηκαν ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, η
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών,
Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας
Φωτάκης, η Υφυπουργός Παιδείας, Μερόπη Τζούφη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Γιάννης Μπουτάρης κ.ά.

Εγκαίνια του Εκθεσιακού Χώρου του ΑΠΘ
Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εκθεσιακού
χώρου του ΑΠΘ στην 83η ΔΕΘ (Περίπτερο 14, σταντ 25), από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου.
Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους και ξεναγήθηκαν στα εκθέματα ο
Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, η Υφυπουργός
Παιδείας, Μερόπη Τζούφη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, αλλά
και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
«Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποδεικνύει για μία ακόμη χρονιά
ότι, εκτός από το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, έχει να επιδείξει μια
σειρά από σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα που ενδιαφέρουν άμεσα όλη την

κοινωνία», δήλωσε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής
Θεόδωρος Λαόπουλος.
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, αφού
εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που εγκαινίασε το Περίπτερο «του
μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας», στάθηκε στην προσπάθεια της
ακαδημαϊκής κοινότητας να διαφυλάξει τη δημόσια εκπαίδευση στα χρόνια της
κρίσης, αφού, όπως τόνισε, «το ότι δεν κατέρρευσε η δημόσια εκπαίδευση στα
χρόνια της κρίσης έγινε χάρη στη μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών μας, των
πανεπιστημιακών μας και όλης της κοινότητας».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, από την
πλευρά του υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της έρευνας το ΑΠΘ πρωτοστατεί στα
προγράμματα του ΕΛΙΔΕΚ, στις υποτροφίες για τους υποψήφιους διδάκτορες και
στα προγράμματα έργων μεταδιδακτόρων. Τα στοιχεία που διαθέτουμε δείχνουν
ότι το ΑΠΘ βρίσκεται σε μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε όλα αυτά τα
προγράμματα».
Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια του μη-επανδρωμένου αεροχήματος DELAER RX-3,
το οποίο κατασκεύασε το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών
(ΕΜΡΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.
Υπογραφή συμφώνου Συνεργασίας με τη Microsoft
Μία στρατηγική συμφωνία με τη Microsoft υπέγραψε το ΑΠΘ, το Σάββατο 8
Σεπτεμβρίου 2018, η οποία αφορά τη δημιουργία του πρώτου κόμβου ψηφιακής
καινοτομίας στην Ελλάδα.
Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α.
Μήτκας, και η CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Πέγκυ Αντωνάκου,
στο πλαίσιο εκδήλωσης της Microsoft με τίτλο «Re-imagine Greece: Unveiling the
impact of digital skills to empower our Country inlock its true potential».
«Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να επισημοποιούμε τη συνεργασία μας
με τη Microsoft Hellas. Φιλοδοξούμε και επιδιώκουμε η δημιουργία του Κόμβου
Ψηφιακής Καινοτομίας να συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και της έρευνας και να ενθαρρύνει τους φοιτητές μας να δημιουργούν,
να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στήνοντας τις δικές τους εταιρείες και τελικά να
μένουν στην Ελλάδα, προς όφελος της χώρας, της κοινωνίας και της οικονομίας»,
δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας. «Το ΑΠΘ δεν είναι
μόνο μία εκπαιδευτική νησίδα. Αποτελεί έναν ερευνητικό οργανισμό παραγωγής
γνώσης και έναν πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα
πανεπιστήμιο», τόνισε ακόμη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μας η συνέργεια με ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό
ίδρυμα της χώρας μας, όπως το ΑΠΘ», σχολίασε η κα Πέγκυ Αντωνάκου. «Η
συνεργασία μας είναι πρωτοποριακή: για πρώτη φορά μια εταιρεία τεχνολογίας
έρχεται τόσο κοντά με το πανεπιστήμιο. Η συνεργασία μας οριοθετεί, με τρόπο
ορθό και απολύτως παραγωγικό και ουσιαστικό, το πώς θα πρέπει να συντελείται η

συνεργασία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας. Όχι μόνο για να
πετύχουν τα ιδρύματα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ‘‘απορρόφηση’’ των
αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας, αλλά, κυρίως, επειδή η γνώση στη
σφαίρα της τεχνολογίας αλλάζει με τεράστιες ταχύτητες και η καλή σύνδεση με την
αγορά εργασίας δίνει μεγαλύτερη αξία, ποιότητα και συνάφεια στην ακαδημαϊκή
γνώση».
Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη από κοινού δραστηριοτήτων με
έμφαση στις τεχνολογίες ψηφιακής μετάβασης και μετασχηματισμού, όπως η
Τεχνητή Νοημοσύνη, IoT, blockchain, Big Data που μεταμορφώνουν την οικονομία,
την κοινωνία και τον κόσμο ευρύτερα. Πρόκειται για μια συμφωνία που βρίσκεται
στην καρδιά της Microsoft και στόχο έχει να ενδυναμώσει τους νέους και το
ανθρώπινο δυναμικό της Θεσσαλονίκης και να ενισχύσει την τεχνολογική κοινότητα
της Β. Ελλάδας.
Στη σημασία της συμφωνίας Microsoft – ΑΠΘ αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο συζήτησής του με εκπροσώπους της κοινότητας των
start ups, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποτελούν
προτεραιότητα για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, θα πρέπει να αναληφθούν
απ’ όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.

«Έρευνα, Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
Συνδιοργάνωση ΑΠΘ- ΟΒΙ
Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε, επίσης, η εκδήλωση «Έρευνα,
Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη», την οποία συνδιοργάνωσαν το ΑΠΘ και
ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
«Μέσα από τη συνεργασία μας με τον ΟΒΙ, θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σχέση
που αναπτύσσει το ΑΠΘ με την επιχειρηματικότητα και τις προσπάθειές μας να
δίνουμε ευκαιρίες στους φοιτητές, στους αποφοίτους, στους ερευνητές και τους
καθηγητές μας, να μετουσιώνουν σε προϊόντα και υπηρεσίες τις ιδέες που
παράγονται και, φυσικά, να ενημερώνονται για την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας», επεσήμανε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας.
Στην εκδήλωση εκτός από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα,
συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής,
Θεόδωρος Λαόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του ΥΠΟΑ, Απόστολος
Μακρυκώστας, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, ο Γενικός
Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Αριστείας της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΟΑ, Δρ. Γεώργιος Δρόσος, ο Διευθυντής του
Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, Δρ. Αρτέμης Σαϊτάκης, η Υπεύθυνη
του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ, Σοφία Τσακίρη, και ο Υπεύθυνος
του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη, Δρ. Γεώργιος
Ασημόπουλος.

Παράλληλες εκδηλώσεις
Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν, επίσης, οι εκδηλώσεις:
 «ORamaVR, μια start up των ΑΠΘ και ΙΤΕ Κρήτης φτιάχνει Virtual Reality
Surgical Simulators και κατακτά την Αμερική», με ομιλητές τον Ελευθέριο
Τσιρίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, και τον Γεώργιο
Παπαγιαννάκη, Επίκουρο Καθηγητή του ΙΤΕ Κρήτης.
 «To οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης: Αποτελέσματα,
συνέργειες και επόμενα βήματα», κύριος διοργανωτής της οποίας είναι η
Εθνική Τράπεζα (NBG). Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εθνικής Τράπεζας, του
Οικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (OK!Thess), του Γραφείου
Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ, της PLIN Nanotechnologies, της ομάδας
Robotiles του ΑΠΘ και της εταιρείας ItBooms.
 «Med_School»,
παρουσίαση
του
πρωτοπόρου
εκπαιδευτικού
προγράμματος αγωγής υγείας από το Α΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας της
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Συμμετείχαν οι Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη,
Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Ευανθία Τζιτζή, εκπαιδεύτριαιατρός, Δημόχρηστος Παπαδημητρίου, εκπαιδευτής-φοιτητής Ιατρικής του
ΑΠΘ, Κατσούδα Αρετή, εκπαιδεύτρια-ιατρός, Μελέτης Νίγδελης,
εκπαιδευτής-φοιτητής Ιατρικής του ΑΠΘ, Δήμητρα-Ραφαηλία Μπακαλούδη,
εκπαιδεύτρια-φοιτήτρια Ιατρικής του ΑΠΘ και Παναγιώτης Τζιτζής,
Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.
Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:






«Προηγμένα υλικά για καινοτομικές εφαρμογές και τον άνθρωπο: μια
συνεργασία μεταξύ του ΑΠΘ και του Texas A&M Engineering Experiment
Station των ΗΠΑ», με ομιλητή τον Νίκο Μιχαηλίδη, Καθηγητή του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.
«Συνεργασία του ΑΠΘ με τις Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της
αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και περιορισμού του
Brain Drain», από τον Σύλλογο Αποφοίτων ΑΠΘ, με χαιρετισμό του
Αντιπρύτανη 'Ερευνας και Συντονισμού του ΑΠΘ, Καθηγητή Θεόδωρου
Λαόπουλου, και με τη συμμετοχή των Καθηγητών του ΑΠΘ, Αστέριου
Καραγιάννη, Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής, Ιωάννη Γήτα, Τμήμα
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, και Κυριάκου Υάκινθου, Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών.
«Σπουδές Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο Τμήμα Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ», με ομιλήτριες τη Ζωή Δέτση, Καθηγήτρια,
Διευθύντρια του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας, Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και την Τατιανή Ραπατζίκου, Αν.
Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής και Φιλολογίας του ΑΠΘ.
Ο εκθεσιακός χώρος του ΑΠΘ

Συνολικά έξι καινοτόμες εφαρμογές, κατασκευές και πλατφόρμες του ΑΠΘ, από τις

πολλές του Ιδρύματος που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς, επιλέχθηκαν και
εκτίθενται στο Περίπτερο του ΑΠΘ. Παράλληλα, και με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ
αποτελούν την τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ, παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση σε
όσους ενδιαφέρονται για τον επιστημονικό χώρο των αμερικανικών σπουδών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στις περισσότερες από 40 ενεργές συμφωνίες και
συνεργασίες του ΑΠΘ με Πανεπιστήμια, Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, στο Περίπτερο του ΑΠΘ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν:
 Το μη-επανδρωμένο αερόχημα (UAV) - DELAER RX-3
 Το αγωνιστικό μονοθέσιο ART18
 Το νέο ηλεκτροκίνητο αγωνιστικό μονοθέσιο της ομάδας Aristurtle
 Την καινοτόμο δραστηριότητα «Brain Run meets Remedes», που μετρά τις
νοητικές ικανότητες και τα αντανακλαστικά των χρηστών, μέσα από ένα
παιχνίδι
 Την πρωτότυπη πλατφόρμα για την υποστήριξη της ποιοτικής
δημοσιογραφίας στα ψηφιακά μέσα, μέσω της τεχνολογίας και της
καινοτομίας «StayConn App»
 Την καινοτόμο εφαρμογή που αποκωδικοποιεί το κλάμα του μωρού
iCRY2Talk
 Το ερευνητικό έργο του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας του ΑΠΘ
 Τις συνεργασίες του ΑΠΘ με Ιδρύματα των ΗΠΑ
Τη φετινή συμμετοχή του Αριστοτελείου στην 83η ΔΕΘ πλαισιώνει και ένα πλούσιο
πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται οι
άνθρωποι και το έργο του ΑΠΘ.
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«Ανάπτυξη φαρμάκων
με χρήση
τρισδιάστατης
εκτύπωσης: ένας
καινούργιος κλάδος
ψηφιακής
υγειονομικής
περίθαλψης»
«Αναγεννητική ΙατρικήΑνάπτυξη
εξατομικευμένων
χόνδρινων
εμφυτευμάτων σε
τρισδιάστατα
εκτυπωμένα
ικριώματα»
Στο πλαίσιο της ΔΕΘ η
Αμερικάνικη Πρεσβεία
και το Found.ation
διοργανώνουν ένα
Innovation Bootcamp /
educational hackathon,
κατά τη διάρκεια του
οποίου φοιτητές και
ερευνητές του ΑΠΘ
όλων των
επιστημονικών πεδίων
μπορούν να λάβουν
επιχειρηματική
εκπαίδευση και
καθοδήγηση για την
εύρεση καινοτόμων
λύσεων στους τομείς
της Αγροτικής,
Τουριστικής και
Αστικής ανάπτυξης. Το
πρόγραμμα αποτελεί
μια μοναδική ευκαιρία
εισαγωγής στον κόσμο
της
επιχειρηματικότητας
για φοιτητές όλων των
επιστημονικών πεδίων

Δημήτριος Γ. Φατούρος, Αν.
Καθηγητής Τμήματος
Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Χρήστος Γιουμουξούζης,
Υποψήφιος Διδάκτορας
Τμήματος Φαρμακευτικής
ΑΠΘ

Περίπτερο 14,
Αίθουσα
ACADEMIA

Αριστείδης Κριτής, Αν.
Καθηγητής Τμήματος
Ιατρικής ΑΠΘ

Περίπτερο 14,
Αίθουσα
ACADEMIA

Το ΑΠΘ συμμετέχει στη
δράση ως χορηγός
επικοινωνίας και από το
Γραφείο Μεταφοράς
Τεχνολογίας ΑΠΘ συμμετέχει
ο κ. Μανόλης Χατζηγιάννης
στα coaching sessions

OK!Thess &
Περίπτερο 13,
Stand 43

Το ΑΠΘ συμμετέχει στη
δράση ως χορηγός
επικοινωνίας και από το
Γραφείο Μεταφοράς
Τεχνολογίας ΑΠΘ συμμετέχει
ο κ. Μανόλης Χατζηγιάννης

OK!Thess &
Περίπτερο 13,
Stand 43

Διοργανωτές:
Αμερικάνικη Πρεσβεία,
Found.ation
Παρασκευή
14/9

16:0021:00

Στο πλαίσιο της ΔΕΘ η
Αμερικάνικη Πρεσβεία
και το Found.ation
διοργανώνουν ένα
Innovation Bootcamp /
educational hackathon,

κατά τη διάρκεια του
οποίου φοιτητές και
ερευνητές του ΑΠΘ
όλων των
επιστημονικών πεδίων
μπορούν να λάβουν
επιχειρηματική
εκπαίδευση και
καθοδήγηση για την
εύρεση καινοτόμων
λύσεων στους τομείς
της Αγροτικής,
Τουριστικής και
Αστικής ανάπτυξης. Το
πρόγραμμα αποτελεί
μια μοναδική ευκαιρία
εισαγωγής στον κόσμο
της
επιχειρηματικότητας
για φοιτητές όλων των
επιστημονικών πεδίων

στα coaching sessions

Διοργανωτές:
Αμερικάνικη Πρεσβεία,
Found.ation

Η φετινή συμμετοχή του ΑΠΘ στη ΔΕΘ πραγματοποιείται με τη χορηγία της εταιρίας
CFT -Carbon Fiber Technologies.

Επισυνάπτονται οι φωτογραφίες:
Φωτογραφία 1: Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψή του στον
εκθεσιακό χώρο του ΑΠΘ, στην 83η ΔΕΘ, με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή
Περικλή Α. Μήτκα (Φωτογραφίες ΜΟTION TEAM)
Φωτογραφία 2: Η CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Πέγκυ
Αντωνάκου και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, αμέσως
μετά την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας.
Φωτογραφία 3: Ο νέος Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Απ. Μακρυκώστας, ο
Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, και ο Δρ. Ιωάννης Καπλάνης,
Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν οι δύο φορείς με
τίτλο «Έρευνα, Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη».
Φωτογραφία 4: Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής,
Θεόδωρος Λαόπουλος και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Κώστας Γαβρόγλου, στα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου του ΑΠΘ.

Φωτογραφία 5: Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας
Γαβρόγλου, η Υφυπουργός Παιδείας, Μερόπη Τζούφη, ο Αντιπρύτανης 'Ερευνας
και Συντονισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος με τα μέλη του
Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΑΠΘ, στα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου του ΑΠΘ.
Φωτογραφία 6: Σίμος Μπενσασσών, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος,
Επικεφαλής ΟΚ!Thess, Σοφία Τσακίρη, Υπεύθυνη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας
ΑΠΘ, Σπύρος Αρσένης, Συντονιστής προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής
Τράπεζας, Κώστας Τσαούσης Δημοσιογράφος, Γιώργος Θρασκιάς, CEO εταιρείας
ItBooms, Αλέξανδρος Τσουκνίδας, Εκπρόσωπος εταιρείας PLIN Nanotechnologies Spinoff ΑΠΘ, Θεοδόσης Σαπουνίδης, Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας Robotiles του
ΑΠΘ, στην εκδήλωση «Το οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης:
Αποτελέσματα, συνέργειες και επόμενα βήματα».
Φωτογραφία 7: Οι συμμετέχοντες στην παρουσίαση του πρωτοπόρου
εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας «Med School» από το Α΄ Εργαστήριο
Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

_____________________________________________________________________
Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί και να καλυφθούν οι εκδηλώσεις

