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O Kρύσταλλος του νερού:
Αγγελιοφόρος της Φύσης!
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Α

γαπητοί φίλες και φίλοι, με απόφαση του πρωτοδικείου Θεσ-

σαλονίκης Α.Δ. 4857, ιδρύθηκε στις 4/12/2006 η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κωνσταντίνειο Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ιατρικής & Βιοτεχνολογίας»
Σκοποί της εταιρείας όπως προκύπτει από το καταστατικό της,
είναι κυρίως η προαγωγή της έρευνας με ηθικά κριτήρια, με αντικείμενο την σύγχρονη ιατρική, βιολογία γενετική και βιοτεχνολογία
με υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό. Συγχρόνως, να επιτυγχάνονται
συνεργασίες με φαρμακευτικές και εταιρείες βιολογικών προϊόντων
στα πλαίσια της έρευνας για την πληροφόρηση, επιμόρφωση, εκπαίδευση και ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών μεταξύ των μελών μας
σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, διοργανώνουμε συνέδρια και διαλέξεις για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας
και του απλού πολίτη. Επιπλέον, συμμετέχουμε σε ερευνητικά πρωτόκολλα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελσίνκι περί ανθρωπίνων
δικαιωμάτων το 1979) με σκοπό την προώθηση της επιστήμης σε
συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Μέλη μας μπορεί να είναι επιστήμονες που ασχολούνται με τις
βιολογικές επιστήμες (ιατρική, βιολογία, βιοχημεία, φαρμακευτική,
φυσιοθεραπεία κ.τ.λ), αλλά και απλοί πολίτες κάθε επαγγέλματος
των οποίων τα ενδιαφέροντα ταυτίζονται με τα δικά μας. Τα μέλη
του ερευνητικού κέντρου κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες : Επίτιμα,
ενεργά, κανονικά και φοιτητικά.

Ε

πίτιμο μέλος χαρακτηρίζεται κάθε επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους στον Ελληνικό και διεθνή χώρο που με την αρωγή
του τιμά και συμπαρίσταται στους σκοπούς και επιδιώξεις του ερευνητικού κέντρου. Η εγγραφή του θα αποφασίζεται τιμής ένεκεν από
το διοικητικό συμβούλιο.
Ενεργό μέλος χαρακτηρίζεται ο πολίτης (ερευνητής ή ανεξαίρετου επαγγέλματος) που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην έρευνα
και στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις (συνέδρια-διαλέξεις), καθώς
επίσης και σε ερευνητικά πρωτόκολλα του ενδιαφέροντος του. Επιπλέον, θα του παρέχεται και η συμβουλευτική κάλυψη από όλους
τους συνεργάτες του Ερευνητικού κέντρου.
Κανονικό μέλος χαρακτηρίζεται ο πολίτης που μπορεί να ενημερώνεται σε μερικά από τα πεδία του ενδιαφέροντος του, και να έχει
αμφίδρομη σχέση με τα υπόλοιπα μέλη, καθώς και ανοιχτή ηλεκτρονική επικοινωνία
Φοιτητικό μέλος είναι ο φοιτητής ή σπουδαστής με ενδιαφέροντα
που άπτονται του αντικειμένου έρευνας του κέντρου. Η συμμετοχή
του (ενημέρωση) είναι εφάμιλλη του ενεργού μέλους.
Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σας μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο της συνεργασία σας ερχόμενοι σε επαφή με ένα από τα ιδρυτικά
μέλη.
Είμαστε πάντοτε ανοικτοί σε οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική και συμβουλευτική σας παρέμβαση.

Ο Πρόεδρος & το Διοικητικό Συμβούλιο

