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Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) ανακοινώνει τη διοργάνωση του διεθνούς 

συνεδρίου VIII EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal 

Chemistry (EFMC-ASMC’19) στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα 1-5 Σεπτεμβρίου 2019. 

Το συνέδριο EFMC-ASMC’19 εντάσσεται σε σειρά συνεδρίων που ξεκίνησε το 2004 στη 

Μόσχα και διεξάγονται κάθε δυο χρόνια σε συνεργασία της European Federation for 

Medicinal Chemistry (EFMC) και της  ChemBridge Corporation με εθνική εταιρεία χώρας- 

μέλους της EFMC. 

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ερευνητές προερχόμενοι από ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, τη βιομηχανία και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up companies). Η θεματολογία 

του συνεδρίου θα καλύψει, μεταξύ άλλων, τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από νέες 

συνθετικές μεθοδολογίες, ολική σύνθεση, Χημική Βιολογία και Φαρμακευτική Χημεία.  

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μία εναρκτήρια διάλεξη, 26 διαλέξεις από 

προσκεκλημένους ομιλητές και 10 επιλεγμένες προφορικές παρουσιάσεις, ενώ θα 

πλαισιωθεί από αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). Σημαντική αναμένεται η παρουσία 

εκθετών από τη βιομηχανία.  

Στο συνέδριο προεδρεύουν  οι:  

 Varinder AGGARWAL (University of Bristol, United Kingdom) 

 Spiros LIRAS (Biogen, United States) 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efmc-asmc.org/ 

Η ΕΕΦ ενημερώνει ότι έχει ήδη συζητήσει τη δυνατότητα μειωμένου τέλους εγγραφής για 

τα μέλη της Εταιρείας και θα καταβάλλει κάθε περαιτέρω προσπάθεια για να εξασφαλίσει 

την μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση, αξιοποιώντας και τις δικές της οικονομικές δυνατότητες 

προς αυτή την κατεύθυνση. Για την καλύτερη διαχείριση του ζητήματος της μειωμένης 

συμμετοχής, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν μέχρι 15 Ιανουαρίου 2019 

μήνυμα στον Πρόεδρο της Εταιρείας Καθηγ. Ε. Μικρό (mikros@pharm.uoa.gr) ή στον 

Γραμματέα Επικ. Καθηγ. Μανώλη Φουστέρη (manolisf@upatras.gr) ώστε να δημιουργηθεί 

σχετικός κατάλογος προβλεπόμενων συμμετοχών. Η Ε.Ε.Φ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική μια 

ισχυρή ελληνική παρουσία, η οποία θα προβάλλει διεθνώς το ερευνητικό δυναμικό της 

χώρας. 

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.   
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