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Αγαπητοί αναγνώστες,   

Σας προωθώ σύντομα τα τελευταία νέα της ΕΚΕ: 

 Ι. Πρόσκληση Εκλογο-απολογιστικής 

Γενικής Συνελεύσεως της ΕΚΕ, 20 
Σεπτεμβρίου 2014, κατά τη διάρκεια του 
7ου Συνέδριου της, Current Trends in 
Structural Biology & 7th International 
Conference of the Hellenic Crystallographic 
Association 19-21 Σεπτεμβρίου, 2014 στο 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. 

Θέματα: 
1. Εκλογή Προέδρου ΓΣ  
2. Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. 
3. Έλεγχος της  έγγραφης έκθεσης της Ε.Ε. 
4. Εκλογή Εφορευτική Επιτροπής και 
Αρχαιρεσίες 
Αν δεν υπάρξει απαρτία (1/3 των μελών) 
κατά την πρώτη συνέλευση, η συνέλευση θα 
επαναληφθεί την 21/9/14 πριν από τις 
εκλογές. 

 ΙΙ. Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για 

υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και 
την εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) από 
01/08/2014 μέχρι 18/09/2014. 

Υπενθυμίζεται: 
(α) Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να 
εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο ταμειακώς 
εντάξει μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση (e-
mail δεκτό). 

(β) Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. 
στο παρόν Δ. Σ. εγγράφως (e-mail δεκτό) 
μέχρι τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές. 

(γ) Μπορείτε να πληρώσετε τις συνδρομές 
μέχρι το 2014 και κατά τη γενική συνέλευση. 
Για πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές σας 
στον Δρ Σ. Ζωγράφο (sez@eie.gr). 

Μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις 
υποψηφιότητες.  
 

 Το 7ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΚΕ 
συνδιάζεται με το InnovCrete (Regpot 
Programme)υπό τον τίτλο:  

Current Trends in Structural Biology & 7th 
Conference of the Hellenic Crystallographic 
Association 19-21 Σεπτεμβρίου, 2014, 
FORTH/IMBB, Ηράκλειο της Κρήτης.  

Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του 
συνεδρίου του, οποίου το πρόγραμμα είναι 
πολύ ενδιαφέρον:  

http://www.ctsb-hecra7.eu/index.html  

Συνδιοργανωτές: InnovCrete (Regpot 
Programme) και η ΕΚΕ. Έχετε λάβει ήδη τις 
πρώτες πληροφορίες. Σύντομα θα λάβετε 
πληρέστερες πληροφορίες και την 
ιστοσελίδα του συνεδρίου. Οι οργανωτές 
ΕΚΕ & ΙΜΒΒ έχουν αιτηθεί από την IUCr 
χορηγία για ενίσχυση των νέων ερευνητών. 

 

 Η ΕΚΕ στα πλαίσια του IY2014 της IUCr 
λαμβάνει μέρος στη Βραδιά Ερευνητή 2014, 
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στις 26 
Σεπτεμβρίου 2014 στον διαγωνισμό 
φωτογραφίας εμπνευσμένης από την 
κρυσταλλογραφία. Ο διαγωνισμός 
φωτογραφίας  απευθύνεται στο ευρύ κοινό. 

Λεπτομέρειες: www.rengreece.gr  

 Επίσης η ΕΚΕ θα είναι παρούσα στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών στην  εκδήλωση Λίγο πριν ... 
τη «Βραδιά Ερευνητή 2014, την Παρασκευή 
12 Σεπτεμβρίου 2014, 18:00 – 22:00, όπου θα 
υπάρχει δυνατότητα για φωτογράφιση σε 
όσους θέλουν να λάβουν μέρος στον 
Διαγωνισμό Φωτογραφίας (οι φωτογραφίες 
μπορούν να στέλλονται στο . 
contact”at”rengreece.gr ή στο 
mavridi”at”chem.demokritos.gr.  

 Συνάδελφοι από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνουν τις 
ανωτέρω εκδηλώσεις. 
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 Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες 
της ECA (http://www.ecanews.org/), της IUCr 
(http://www.iucr.org/), της ACA 
(http://www.amercrystalassn.org/) και φυσικά 
της ΕΚΕ (http://www.hecra.gr/)  

 

Εκ μέρους του Δ. Σ. της ΕΚΕ 

Ειρήνη Μ. Μαυρίδου  

Πρόεδρος       
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