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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Χημικής και
Περιβαλλοντικής Μηχανικής, 31 Αυγ - 4 Σεπτ 2022
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: petrosgikas@chenveng.tuc.gr
ΠΡΟΣ: Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
σας
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,
Σας στέλνουμε την ακόλουθη ανακοίνωση με την παράκληση να την προωθήσετε
στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, στους μεταδιδάκτορες και στους υποψήφιους
διδάκτορες σας:
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι μεταξύ 31 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου
2022 θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο το «1ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Χημικής και
Περιβαλλοντικής Μηχανικής». Οι σύνεδροι θα μπορούν να συμμετάσχουν είτε
με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.
Παρακαλώ όπως προωθήσετε την ανακοίνωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλώ επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.susteng.eu ή επικοινωνήστε στο email: secretariat@susteng.eu
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο πρόσκλησης στα Αγγλικά και επισυνάπτεται το
φυλλάδιο του συνεδρίου.

Με εκτίμηση,

Πέτρος Γκίκας
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Dear friends and colleagues,
I am pleased to invite you to the 1st International Conference on Sustainable
Chemical and Environmental Engineering (SUSTENG 2022), which will be held
in the town of Rethymno, on the island of Crete, Greece, between 31st August to
4th September 2022.
The conference is organized by the "Design of Environmental Processes
Laboratory", of the School of Chemical and Environmental Engineering, Technical
University of Crete, with the support of the LIFE Programme and of the Green
Fund.
The SUSTENG 2022 Conference will take place both with physical and virtual
presence.
Visit our platform for more details.
Register and be updated on all information of our community, as well as details
about virtual/physical participation and abstract/paper submission.

Best Regards

Petros Gikas,
Professor
Conference Chair
Head of the "Design of Environmental Processes Lab"
School of Chemical and Environmental Engineering
Technical University of Crete, Greece

Website: www.susteng.eu
Email: secretariat@susteng.eu

