Ηράκκλειο, 5 Οκτω
ωβρίου 2014
4

Διοργγάνωση του
υ Ευρωπαϊκκού Συνεδρίίου για τη Νευροβιολο
Ν
ογία της Μύγας, στην Κρήτη
5‐9 Οκτωβρίου
Ο
2014
Creta Maris
M
Beach
h Resort, Χεερσόνησος,, Κρήτη
υ
Το Ίδρυμα «Αλ. Φλέμιννγκ», σε συννεργασία με το Ινστιτούττο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του
υ
ΙΤΕ, διοργαννώνει το XV Ευρωπαϊκό Συνέδριο γιια τη Νευροβιολογία τηςς Μύγας, μεταξύ 5 και 9 Οκτωβρίου
2014. Στο σ
συνέδριο που
υ θα πραγμα
ατοποιηθεί στο
σ Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχχείου Creta Maris
M
Beach
h
Resort στη Χερσόνησο
Χ
Η
Ηρακλείου,
θ συμμετέχχουν καταξιω
θα
ωμένοι επισττήμονες και νέοι ερευνητές από όλο
ο
τον κόσμο .
ριο ελπίζει να συνεχίσ
σει τη μακκρά παράδο
οση των προηγούμενω
π
ων συνεδρίίων για τη
η
Το Συνέδρ
Νευροβιολο
ογία της Μύ
ύγας, που χαρακτηρίζετ
χ
ται από τις ομιλίες κορυφαίων επιστημόνων σε
σ ένα ευρύ
ύ
φάσμα επίίκαιρων θεμ
μάτων της Νευροβιολο
ογίας, χρησιμοποιώνταςς ως μοντέέλο τη Δρο
οσόφιλα. Το
ο
πρόγραμμα
α του συνεδρ
ρίου περιλαμ
μβάνει επίση
ημες ανακοιννώσεις από προσκεκλημ
μένους ομιλη
ητές, ομιλίεςς
των επιστημόνων που συμμετέχου
υν στο συνέέδριο, καθώςς και αναρτημένες ανακκοινώσεις με
μ τη μορφή
ή
υνεδρίου υπ
πάρχουν καιι ανεπίσημεες συναντήσ
σεις για τηνν προώθηση
η
poster. Καττά τη διάρκκεια του συ
αλληλεπιδρ
ράσεων και την τόνωσ
ση των συζζητήσεων που
π
σκοπό έχουν μελλλοντικές επ
πιστημονικέςς
συνεργασίεες.
Για τους λό
όγους αυτού
ύς, το συνέδ
δριο θεωρείτται ως μία από
α τις καλύ
ύτερες επισττημονικές διιοργανώσειςς
στον τομέα
α του διεθννώς. Τη διορ
ργάνωση θα
α τιμήσουν ως προσκεκλημένοι ομ
μιλητές, 7 επιστήμονες
ε
ς
διεθνούς φ
φήμης. Πρόεεδρος του φετινού Συννέδριου είναι ο κ. Ευθ
θύμιος Σκου
υλάκης, Ερεευνητής του
υ
Ιδρύματος «Αλ. Φλέμ
μινγκ» στηνν Αθήνα. Στην
Σ
οργανωτική επιτρ
ροπή συμμ
μετέχουν επ
πίσης, η κ..
κ Δελιδάκης από το ΙΜΒ
ΒΒ‐ΙΤΕ, καθώ
ώς και ο κ. Χ.
Χ Κόνσουλα
ας από το Πα
ανεπιστήμιο
ο
Μοναστηριιώτη και ο κ.
Αθηνών. Για περισσότεερες πληροφ
φορίες και λεπτομέρειε
λ
ς που αφορ
ρούν τη διοργάνωση πα
αρακαλούμεε
δείτε τον σχχετικό σύνδεεσμο του συννεδρίου (http://www.neeurofly2014.ggr/).

