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Workshop της ΕΕΕΤΣΥ
Η ΕΕΕΤΣΥ διοργανώνει workshop με θέμα “Computational Materials Science” το Σαββατοκύριακο 14 & 15 Δεκεμβρίου 2019. Το
workshop θα διεξαχθεί στην αίθουσα Α31 της Σχολής Θετικών
Επιστημών. Η διοργάνωση τελεί
υπό την αιγίδα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Το συγκεκριμένο
είναι το 5ο στη σειρά workshop με
τα τρία πρώτα να έχουν διεξαχθεί
στην Αθήνα (αφορούσαν τεχνικές
χαρακτηρισμού και υλικά για πηγές ενέργειας) και το 4ο στη Θεσσαλονίκη (αφορούσε τα υλικά στη
νανοκλίμακα).
Οι ομιλίες θα δοθούν στα αγγλικά από καταξιωμένους Έλληνες
επιστήμονες και θα καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της
υπολογιστικής φυσικής στον τομέα της στερεάς κατάστασης και
των υλικών.
Τα έξοδα συμμετοχής είναι 50 €
(30 € για τα μέλη της ΕΕΕΤΣΥ).
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και
συμμετοχή στο workshop, αποστείλετε μήνυμα στον κ. Ιωσήφ
Κιοσέογλου (sifisl@auth.gr).

Best Greek M.Sc. Thesis
Award 2019
Στο πλαίσιο του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς
Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, διεξήχθη ο διαγωνισμός για
την καλύτερη ελληνική μεταπτυχιακή εργασία σχετική με τη Στερεά Κατάσταση και τα Υλικά.
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε
στον κ. Γεώργιο Χατζηγιαννάκη
του Διατμηματικού ΠΜΣ «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών» του
Ε.Μ.Π. για τη διπλωματική του
εργασία με θέμα: «Μελέτη της
απόκρισης φωτοανιχνευτών ZnO
σε μικροδομημένο και επίπεδο
υπόστρωμα Si (ΖnO/Si)». Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην
κα. Αδαμαντία Κοσμά του ΠΜΣ
«Φυσική
των
Υλικών»
του
Ε.Κ.Π.Α για τη διπλωματική της
εργασία με θέμα: «Calculations of
spin transport properties on topological insulator surfaces doped
with magnetic defects». Ο κ. Χατζηγιαννάκης
θα
συμμετάσχει
στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2020 στο junior EUROMAT στη Γρανάδα της Ισπανίας

Τα έξοδα συμμετοχής θα καλυφθούν από την ΕΕΕΤΣΥ και τη
FEMS.

Πανελλήνιο Συνέδριο
Φυσικής Στερεάς
Κατάστασης &
Επιστήμης Υλικών
Το 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και
Επιστήμης Υλικών διεξήχθη με επιτυχία το διάστημα 11—14 Σεπτεμβρίου 2019 στην Πάτρα. Η
ΕΕΕΤΣΥ ενίσχυσε τη συμμετοχή
νέων επιστημόνων καλύπτοντας
την εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Το 35ο συνέδριο θα διοργανωθεί στην Αθήνα.

European Centre for
Risk Management and
Safe Innovation in
Nanomaterials &
Nanotechnologies
Σκοπός του ΕC4SafeNano είναι
η διασφάλιση της αειφόρου παραγωγής και της χρήσης της νανοτεχνολογίας κατανοώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια της συγκεκριμένης τεχνολογίας και των παραγόμενων υλικών και προϊόντων
από αυτή. Στόχος της πρωτοβουλίας EC4SafeNano είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιστημονικής γνώσης και αγοράς.
Η ΕC4SafeNano διενεργεί πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τη
«νανοασφάλεια». Μπορείτε να
συμμετέχετε συμπληρώνοντας το
διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που
βρίσκεται στον ιστότοπο:
http://www.ec4safenano.eu/
second-pan-european-survey-1anticipated-needs-and-2-currentresources-regarding-nanosafetyservices
Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε
στο EC4SafeNano ως εταίρος, συμπληρώστε τη σχετική δήλωση
έως τις 25/10/2019 στον ίδιο ιστότοπο.

Ετήσια συνδρομή
Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη
της ΕΕΕΤΣΥ είναι 10 € για σπουδαστές όλων των επιπέδων και 20
€ για όλους τους υπόλοιπους. Για
εγγραφή νέων μελών και ανανέωση της ετήσιας συνδρομής αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hsstcm@gmail.com
Τα μέλη της ΕΕΕΤΣΥ τυγχάνουν
έκπτωσης στο συνέδριο EUROMAT. Φοιτητές-μέλη της ΕΕΕΤΣΥ
μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία για την απαλλαγή της εγγραφής στο Πανελλήνιο Συνέδριο
και να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για την καλύτερη ελληνική
διπλωματική εργασία (Best Greek
M.Sc. Thesis Award).

