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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CHEMECON;

Το Chemecon αποτελεί τον πρώτο εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό Σύλλογο
Νέων Χημικών Μηχανικών που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Με γνώμονα τα εμπόδια που βρίσκονται ανάμεσα στους φοιτητές
Χημικούς Μηχανικούς και το επάγγελμά τους, επιθυμεί να συμβάλλει ουσιαστικά
στη σύνδεση των νέων με το αντικείμενο των σπουδών τους και να γεφυρώσει
το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας. Η προσπάθεια
αυτή γίνεται μέσω οργανωμένων και πολυδιάστατων δράσεων με κύριο άξονα
την άμεση και σφαιρική πληροφόρηση των άμεσα ενδιαφερόμενων όσον αφορά
τις συνθήκες εργασίας του Χημικού Μηχανικού σήμερα.
Αν και ως σύλλογος συστάθηκε το 2017, η ιστορία του ξεκινά από το 2013 στο
πλαίσιο μαθήματος «Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα αγοράς», στο οποίο οι
φοιτητές καλούνταν να αναζητήσουν την λύση ενός προβλήματος της σχολής.
Αυτή δόθηκε από μια ομάδα τριών φοιτητριών, τη Δέσποινα Ζυμπελούδη,
Εμμανουέλα Γρατσία και Χριστιάνα Τσιλιγιάννη, οι οποίες οραματίστηκαν την
ύπαρξη ενός ανεξάρτητου, φοιτητικού οργανισμού στους χώρους της σχολής, ο
οποίος θα προσέφερε ερεθίσματα στους φοιτητές ώστε να έρθουν πιο κοντά στο
επάγγελμά τους. Το Chemecon πλέον απαρτίζεται από 47 εθελοντές που
δουλεύουν συλλογικά για την επίτευξη των νέων στόχων που τίθενται συνεχώς,
συνεχίζοντας με θέληση και αποφασιστικότητα την πρωτοβουλία που
ξεκίνησε τότε, έχοντας χτίσει μία κοινότητα που αποτελείται από 209 μέλη και
70 alumni.
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ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

BioChem Day 2022 | powered by Chemecon

tu

Fo

Ag

ric

ul

od

e
edicin

M

Industrial
Biology

Επιπλέον, έχει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα
τομέων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικό
χρώμα. Συγκεκριμένα, ως «Κόκκινη Βιοτεχνολογία»
καλείται η βιοτεχνολογία που εστιάζει στην έρευνα
για την ανακάλυψη και παραγωγή νέων τρόπων
διάγνωσης ασθενειών αλλά και αντιμετώπισης
αυτών με την δημιουργία καινοτόμων φαρμάκων.
Επίσης, η «Λευκή Βιοτεχνολογία» αναφέρεται στις
βιομηχανικές διεργασίες και περιλαμβάνει τη χρήση
μικροοργανισμών, είτε είναι γενετικά τροποποιημένοι
είτε όχι, για την παραγωγή βιομηχανικά χρήσιμων
προϊόντων. Στην «Πράσινη Βιοτεχνολογία» συγκαταλέγονται οι διεργασίες βελτίωσης της γεωργίας, όπως
για παράδειγμα η δημιουργία φυτών που έχουν υψηλή
ανθεκτικότητα σε διάφορες ασθένειες και καταπονήσεις,
ενώ η «Μπλε Βιοτεχνολογία» αφορά την θαλάσσια
βιοτεχνολογία και την αξιοποίηση της γενετικής βιοποικιλότητας των θαλάσσιων οργανισμών. Ακόμη, η έρευνα
γύρω από τα τρόφιμα συγκαταλέγεται στην «Κίτρινη
Βιοτεχνολογία», ενώ η «Γκρι Βιοτεχνολογία» ασχολείται
με τη φροντίδα και την επισκευή οικοσυστημάτων που
είτε έχουν υποστεί κάποια τεχνητή ζημιά είτε έχουν
μολυνθεί. Πέρα από τους παραπάνω κύριους κλάδους
της βιοτεχνολογίας, υπάρχουν κι άλλοι λιγότερο
γνωστοί που αναφέρονται στην βιοπληροφορική,
στην ηθική και στην βιοτρομοκρατία.
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Η Βιοτεχνολογία αποτελεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο
επιστημονικό κλάδο, ο οποίος στοχεύει στην αξιοποίηση της
εντυπωσιακής προόδου που έχει πραγματοποιηθεί στις βιολογικές και συναφείς επιστήμες, με σκοπό την ανάπτυξη
νέων και προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Αναγνωρίζοντας την πρόοδο στον τομέα αυτό, το Chemecon
επιχειρεί να φέρει σε επαφή τους νέους Χημικούς
Μηχανικούς, και όχι μόνο, με τον κλάδο αυτό. Η ημερίδα
αυτή εστιάζει στα βιοτεχνολογικά προϊόντα και την αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας σε βιομηχανικές διεργασίες.
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Η βιοτεχνολογία είναι ένα πολύ
σημαντικό εργαλείο για την επίλυση
διαφόρων προβλημάτων και έχει
συνεισφέρει αρκετά στην βελτίωση
της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
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ChemDays-BioChem Day
Αποκορύφωμα του κύκλου εκδηλώσεων του Chemecon αποτελούν οι ημερίδες επαγγελματικής
διασύνδεσης, τα Chem Days. Σε κάθε Chem Day αναπτύσσεται, όσο πιο πολυεπίπεδα γίνεται,
ένας κλάδος της Χημικής Μηχανικής. Στα συνέδρια αυτά συμμετέχουν εταιρείες του κλάδου, οι
οποίες μέσα από Ομιλίες, ενημερώνουν φοιτητές και μη, για τις βιομηχανικές μεθόδους που
ακολουθούνται και τις προοπτικές του συγκεκριμένου τομέα. Επίσης, από τις ημερίδες δεν θα
μπορούσε να λείπει και μία επιστημονική οπτική, υπό το βλέμμα ακαδημαϊκών ερευνητών, η
Γωνιά Έρευνας. Αυτή, εντάσσεται στο Χώρος Διασύνδεσης, ο οποίος δίνει μία ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών ανάμεσα σε φοιτητές, ερευνητές και εταιρείες. Σε ένα πλαίσιο διαδραστικής παρουσίασης και αλληλεπίδρασης των ερευνητών με τους συμμετέχοντες, δίνεται
η ευκαιρία συζήτησης και προβληματισμού ως προς το ερευνητικό δυναμικό του εκάστοτε
κλάδου.
Τα Chem Days, λοιπόν, αποτελούν μια ευκαιρία επικοινωνίας του δυναμικού του κάθε κλάδου
με τους μελλοντικούς επαγγελματίες, τους φοιτητές. Μέσα από αυτά, οι φοιτητές Χημικοί
Μηχανικοί, και όχι μόνο, έρχονται σε επαφή με τους πρωταγωνιστές του κλάδου, έχοντας την
δυνατότητα να ανακαλύψουν το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους, να γνωρίσουν επαγγελματίες με χρόνια εμπειρίας, να λύσουν απορίες και προβληματισμούς, και τελικά, να κατανοήσουν
πώς η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
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Το Chemecon επιχειρεί να φέρει εις πέρας το τέταρτο κατά σειρά Chem Day, το BioChem Day.
Θα διοργανωθεί στις 20 Μαΐου 2022 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος IFG. Θα έχει τη μορφή
ημερίδας, με θεματικό άξονα τη Βιοτεχνολογία, εστιάζοντας στα βιοτεχνολογικά προϊόντα
και την αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας σε βιομηχανικές διεργασίες.
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Ομιλίες
Μέσα από Ομιλίες εταιρειών και ερευνητών, θα γίνει
άμεση και σφαιρική πληροφόρηση των συμμετεχόντων
γύρω από τον τομέα της βιοτεχνολογίας, τις εφαρμογές
της και ειδικότερα πώς θα μπορούσε ένας Χημικός
Μηχανικός να απορροφηθεί στον τομέα αυτόν.

Χώρος Διασύνδεσης
Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με τραπέζια από τις
συμμετέχουσες εταιρείες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πρόσωπα των
εταιρειών, να συζητήσουν για τις προοπτικές του κλάδου,
αλλά και να ενημερωθούν για τα κύρια προσόντα που
χρειάζεται να διαθέτουν ώστε να απασχοληθούν
μελλοντικά στον τομέα αυτό.

Γωνιά Έρευνας
Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ερευνητικό έργο των Εργαστηρίων
της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, του Τμήματος Βιοτεχνολογίας
ΓΠΑ και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Υποψήφιοι διδάκτορες,
καθηγητές και ερευνητές θα μπορέσουν να συζητήσουν άμεσα με τους
συμμετέχοντες και έτσι οι τελευταίοι θα ενημερωθούν γύρω από τις
τελευταίες εξελίξεις στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα,
επιτρέποντας έτσι μια ανοιχτή και ελεύθερη συζήτηση γύρω από την
ανάπτυξη και το μέλλον της βιοτεχνολογίας και των εφαρμογών της.
Πιο αναλυτικά, στην ημερίδα συμμετέχουν τα εργαστήρια:
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας (ΕΜΠ)
Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών (ΕΜΠ)
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (ΕΜΠ)
Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΜΠ)
Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας (ΓΠΑ)
Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιολογίας (ΕΙΕ)
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Πρόγραμμα Ημερίδας
1 0:00-1 0:1 5 Καλωσόρι σμα και παρουσί αση Chemecon
1 0:1 5-1 0:30 Άνοι γμα ημε ρί δας
Ανδρέας Μπουντουβής (Πρύτανης ΕΜΠ)
1 0:30-1 1 :00 Εμπε ι ρί ε ς Χημι κών Μηχανι κών
Εμμανουέλα Γρατσιά
1 1 :00-1 1 :30 Βι ομηχανι κή Βι οτε χνολογί α
Ευάγγελος Τόπακας
Δι άλε ι μμα 30'
1 2:00-1 2:30 Ενζυμι κή Μηχανι κή: Πολυδύναμη Πλατφόρμα Ανάπτυξης
Και νοτόμων Θε ραπε υτι κών και Βι ομηχανι κών Ενζύμων
Νικόλαος Λάμπρου
1 2:30-1 3:00 Business Career Opportunities
Ελευθερία Πεκοπούλου
1 3:00-1 3:30 Εφαρμογέ ς πράσι νων δι αλυτών στη βι οτε χνολογί α
Ιωάννα Πιττερού
Δι άλε ι μμα 75'
1 4:45-1 5:1 5 Ενζυμι κός Πολυμε ρι σμός: έ να ε ργαλε ί ο της Μηχανι κής,
μί α πρόκληση της Βι ομηχανί ας
Χριστίνα Γκουντέλα
1 5:1 5-1 5:45 Οι ε πε νδύσε ι ς της Demo στη Βι οτε χνολογί α και οι
ε υκαι ρί ε ς που προκύπτουν μέ σα από αυτέ ς
Γιώργος Βαρδαμίδης
1 5:45-1 6:1 5 Engineering bacteria as an early stage drug discovery
platform for protein misfolding diseases
Γιώργος Σκρέτας
Δι άλε ι μμα 60'
1 7:1 5-1 8:1 5 Panel Συζήτησης: Το Μέ λλον της Βι οτε χνολογί ας στην
Ελλάδα
Ομιλητές: Γιώργος Βαρδαμίδης, Γιώργος Σκρέτας, Δημήτρης
Κουτσιούλης
Συντονιστής: Γιάννης Πανταζόπουλος
1 8:1 5-1 8:45 Κλε ί σι μο ημε ρί δας & Ευχαρι στί ε ς
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Ας γνωρίσουμε τις εταιρείες,
τους ομιλητές και τους
υποστηρικτές της ημερίδας !
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DEMO S.A.
Η DEMO ABEE δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση
φαρμακευτικών προϊόντων. Διαθέτει υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο
δυναμικό και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση, κατάρτιση και
ανέλιξη των εργαζομένων της έχοντας δημιουργήσει 600 νέες θέσεις
εργασίας την τελευταία δεκαετία.
Οι εγκαταστάσεις της 66.000 τ.μ. βρίσκονται στο
Κρυονέρι Αττικής και αποτελούνται από
4 παραγωγικές μονάδες
20 γραμμές συσκευασίας
25 γραμμές παραγωγής

Η DΕΜΟ είναι η πρώτη μονάδα παραγωγής
πλαστικής αμπούλας στην Ελλάδα καθώς
και η πιο σύγχρονη μονάδα παραγωγής
ορών στη χώρα. Αναπτύσσει, παράγει και
διαθέτει μια μεγάλη σειρά φαρμακευτικών
προϊόντων
για
νοσοκομειακή
και
εξωνοσοκομειακή χρήση έχοντας, στο
χαρτοφυλάκιό της, σκευάσματα όλων των
θεραπευτικών κατηγοριών. Κάθε χρόνο
αναπτύσσει 21 καινοτόμα προϊόντα μέσω του
εργαστηρίου Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)
έκτασης άνω των 4.000 τ.μ., το οποίο είναι
εξοπλισμένο με όλα τα πιο σύγχρονα όργανα.
Η εταιρεία δεσμεύεται για κορυφαία ποιότητα
την οποία εξασφαλίζει μέσω του Εργαστηρίου
Ποιοτικού Ελέγχου και ακολουθεί τις πιο
σύγχρονες Ορθές Εργαστηριακές Διαδικασίες
και έχει διακριθεί ως ένα από τα καλύτερα
εργαστήρια της Ευρώπης.
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Η DEMO δραστηριοποιείται σε 96 χώρες, έχει επώνυμα
σκευάσματα σε 86 χώρες με 2900+ εγκεκριμένα προϊόντα, ενώ
το 80% της ετήσιας παραγωγής εξάγεται σε 5 ηπείρους.
Παράλληλα, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ένας από τους
επίσημους προμηθευτές των Ηνωμένων Εθνών, του ΠΟΥ και
της UNICEF.
Έχει αποσπάσει 35 σημαντικές διακρίσεις, χρυσά βραβεία
και επαίνους για την επιχειρηματική της πορεία και
προοπτική, κατά την διάρκεια των ετών 2015-2021.
Μελετώντας τις εξελίξεις στον χώρο της
Βιοτεχνολογίας, τους νέους Έλληνες
επιστήμονες που διαπρέπουν στο
εξωτερικό, και την αναγκαιότητα να
αποκτήσει τεχνογνωσία στην νέα αυτή
τεχνολογία, αποφάσισε να δράσει
δυναμικά και να προχωρήσει σε
σημαντικές επενδύσεις, ώστε η Ελλάδα
για πρώτη φορά να έχει δυνατότητα
παραγωγής βιοτεχνολογικών φαρμάκων.
Για το σκοπό αυτό:
Δημιουργεί ένα σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας, στο Κρυονέρι Αττικής
εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα Εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης
βιοτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και μία πιλοτική μονάδα παραγωγής
μονοκλωνικών αντισωμάτων για παραγωγές παρτίδων προϊόντος για κλινικές
μελέτες.
Επιπλέον στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας, θα
δημιουργήσει μία Βίο-Ακαδημία Φαρμάκων. Ένα μείγμα
επιστημόνων από το εξωτερικό με τεχνογνωσία που θα
αναλάβει να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες από τα
πανεπιστήμια της χώρας μας, ώστε να γίνουν ο θύλακας
Έρευνας και Ανάπτυξης στην νέα αυτή τεχνολογία.

Με τις επενδύσεις αυτές, η DEMO ενισχύει ποικιλοτρόπως την Εθνική Οικονομία,
καθώς δημιουργεί εκ του μηδενός τον κλάδο της Βιοτεχνολογικής Παραγωγής
Φαρμάκων στην Ελλάδα, συμβάλει στο Βrain Gain της χώρας με Επιστημονικό
Δυναμικό υψηλής κατάρτισης και δημιουργεί τους νέους επιστήμονες του μέλλοντος
για την παραγωγή φαρμάκων στην χώρα.
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ELPEN
Η φαρμακοβιομηχανία ELPEN δραστηριοποιείται στον τομέα της
ανάπτυξης και της παραγωγής επώνυμων ελληνικών φαρμακευτικών
προϊόντων και κατέχει ηγετική θέση στον ελληνικό φαρμακευτικό
κλάδο. Διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής στο Πικέρμι
Αττικής, άλλα και το μεγαλύτερο, ιδιωτικής πρωτοβουλίας εργαστήριο
Πειραματικής – Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας και
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με μεγάλη συμβολή στην έρευνα και την
εκπαίδευση.
H διεθνής παρουσία της ELPEN εκτείνεται σε
περισσότερες από 40 χώρες. Αναγνωρίζεται
ως ‘’Συνεργάτης επιλογής’’ από ελληνικές
και διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες λόγω
των υψηλών προδιαγραφών προϊόντων και
της ισχυρής τεχνογνωσίας της.
Η εταιρεία κατασκευάζει ένα Πάρκο Βιοτεχνολογίας
στα Σπάτα, που αποτελεί μοναδικό έργο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πάρκο θα είναι ένα κέντρο
υποδοχής
για
νεοφυείς
επιχειρήσεις
βιοτεχνολογίας, που θα τους παρέχει τελευταίας
τεχνολογίας υποδομές και εξοπλισμό, ευκαιρίες
διασύνδεσης με την βιομηχανία και επενδυτικά
κεφάλαια αλλά και πολύτιμη καθοδήγηση για να
εξελιχθούν και να αναπτυχθούν.
Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα σε Έλληνες και
ξένους ερευνητές να διεξάγουν έρευνα για
διάφορες παθήσεις. Επίσης, θα λειτουργεί
βιοτράπεζα, με στόχο τη συλλογή και ανάλυση
δειγμάτων ασθενών σε συνεργασία με
πανεπιστημιακές κλινικές και νοσοκομεία,
συμβάλλοντας στη μελλοντική αντιμετώπιση
συγκεκριμένων ασθενειών.
Το όραμα της ELPEN είναι να πρωταγωνιστήσει στην
ανάπτυξη του Ελληνικού φαρμάκου, στην έρευνα και
την πρόοδο της φαρμακευτικής επιστήμης, στην
αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και στη διεύρυνση
της δυναμικής της παρουσίας στις διεθνείς αγορές.
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NESTLE
Η Nestlé Ελλάς υλοποιεί μια σειρά από
δεσμεύσεις και δράσεις που υποστηρίζουν
ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων και
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
σύγχρονων περιβαλλοντικών
προκλήσεων. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο
βιώσιμης κατανάλωσης και διαχειρίζεται
υπεύθυνα τους φυσικούς πόρους για τις
επόμενες γενιές, ενισχύοντας την
περιβαλλοντική επίδοση της
λειτουργίας της.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχει αναλάβει σημαντικές
δεσμεύσεις για να πετύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 αλλά και για να
κάνει το σύνολο των συσκευασιών της ανακυκλώσιμο ή
επαναχρησιμοποιούμενο έως το 2025.
Η Nestlé Ελλάς έχει ενταχθεί στην ηγετική ομάδα των “The Most Sustainable Companies in Greece 2022”, μια διάκριση που καταδεικνύει τη
δέσμευση και τη συστηματική δουλειά της εταιρείας για Βιώσιμη Ανάπτυξη
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο την έχει ενσωματώσει στην
επιχειρηματική της λειτουργία.
Η Nestlé Ελλάς έχει επίσης αναπτύξει και υλοποιεί τα τελευταία
τρία χρόνια το Πρόγραμμα Ανοιχτής Καινοτομίας “Ignite Ideas”
που έχει ως στόχο την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
και την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών και λύσεων.

Η εταιρεία ακολουθώντας τις αξίες της και με τη διατροφή στο
επίκεντρο της δραστηριότητάς της, εργάζεται με βασικό σκοπό
να αναδεικνύει τη δύναμη της διατροφής, ενισχύοντας την
ποιότητα ζωής για όλους σήμερα και στο μέλλον.
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PROTATONCE
Η ProtATonce ιδρύθηκε στα τέλη του 2011 και
επεκτάθηκε το 2016 μέσω της θυγατρικής
εταιρείας Protavio στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα
βιολόγων, μηχανικών και βιοπληροφορικών
και προσφέρει έξυπνα, καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες στην εύρεση, ανάπτυξη, παραγωγή
και εμπορική εκμετάλλευση πρωτεϊνικών
βιοδεικτών.

Παράγει σχεδόν 1 εκατομμύριο διαγνωστικά
τεστ το χρόνο σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
και έχει 100% εξαγωγική δραστηριότητα. Με το
σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμβατό με GMP,
ISO13485 και ISO9001 η ProtATonce μπορεί και
μεταφράζει μια ιδέα σε ένα τελικό προϊόν IVD.

Η ProtATonce φέρνει επανάσταση στην εύρεση,
ανάπτυξη, και παραγωγή πρωτεϊνικών βιοδεικτών
αξιοποιώντας τεχνολογίες multiplex, ELISA, και rapid
tests. Με πάνω από 150 πελάτες παγκοσμίως η ProtATonce αξιολογεί την κλινική απόδοση βιοδεικτών και
βοηθά τους συνεργάτες να βγάλουν ουσιαστικά
συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα ενός
βιοδείκτη να λειτουργεί ως διαγνωστικό ή
προγνωστικό
εργαλείο
προσφέροντας
μία
ολοκληρωμένη υπηρεσία A-to-Z.
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Ομιλητές

Γιώργος Βαρδαμίδης

Ελευθερία
Πεκοπούλου

QA Project Manager –
Biotechnology
Operations DEMO S.A

Plant Director / Q.P.

Γιώργος Σκρέτας

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο
Χημικής Βιολογίας, Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών

Νικόλαος Λάμπρου

Χριστίνα Γκουντέλα

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Ενζυμικής Τεχνολογίας, Τμήμα
Βιοτεχολογίας, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποψήφια Διδάκτωρ στο
Εργαστήριο Τεχνολογίας
Πολυμερών, Σχολή Χημικών
Μηχανικών, ΕΜΠ

Ιωάννα Πιττερού

PhD Candidate and Researcher στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
MSc στην Ανάπτυξη Φαρμάκων

Γιάννης
Πανταζόπουλος
Δημοσιογράφος LiFO
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Δρ. - Διευθύνων
Σύμβουλος EnzyQuest
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GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSORS

PRODUCT SPONSORS
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PRINTED MATERIAL SPONSOR

COMMUNITY PARTNERS

MEDIA SPONSORS
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Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή τους
στη ημερίδα τα Εργαστήρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών,
καθώς και τους αντίστοιχους Υπεύθυνους Καθηγητές τους:
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας,
Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών, Εργαστήριο Χημείας και
Τεχνολογίας Τροφίμων, καθώς και το Εργαστήριο Ενζυμικής
Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το
Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιολογίας του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον
καθηγητή της Σχολής μας κ. Ευάγγελο Τόπακα για τη συμμετοχή
του στην ημερίδα μέσω ομιλίας. Τέλος, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε πολύ τους Alumni του Chemecon, οι οποίοι μας
μετέφεραν πολύτιμες συμβουλές για τη διοργάνωση του BioChem Day και στήριξαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς το
εγχείρημα της ομάδας μας.

BioChemDay
po
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Οργανωτική Ομάδα

Αγγάνη Βασιλική

Μιχαήλ Τσαμπίκα Γεωργία

Ασλάνης Δήμος

Μουσουρούλη Αγγελική

Αλεξάκη Χριστίνα
Ασπροδίνης Θανάσης

Βελώνιας Μπελώνιας Γιώργος
Γεωργίου Βασιλική Αναστασία
Γιαννάκου Σταυρωτή

Γουρζή Μαρία Αλεξάνδρα
Δελή Αικατερίνη

Δοντά Ευσταθία

Ζερίτη Αικατερίνη Ανδρομάχη
Κανελλόπουλος Βασίλης
Καρούτζου Αγγελική

Κατσαούνη Βιολέττα
Κυδωνάκη Ελένη
Μαντά Λυδία

Μενύχτα Μαριάννα

Μητσιώνη Μαριάννα
Μίτιλη Κλεονίκη
Μίτρε Άρτεμις

Μόσχαλη Αικατερίνη
Ντερβίσι Χριστίνα

Παναγιώτου Φανή

Παυλάκη Μαρία Ελένη

Παντελάκης Οδυσσεύς Ιωάννης
Παπαδοπούλου Ελευθερία
Πατρικιάδου Αναστασία
Πλάγγεση Ουρανία

Ρουφογάλη Νεφέλη

Στεργίου Κωνσταντίνος
Στεφανάκου Μαρία

Στεφάνου Ελένη Νίκη
Συντέτα Σταυρούλα

Τζιμούλης Αλέξανδρος
Τσουκάτος Αργύρης

Φραγκονικολάκη Ευανθία Αντωνία
Φρέρη Αγνή-Αρετή
Φρονίστα Αγάπη
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