ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Συγγραφή – Μετάφραση: Δήμητρα Πουρνάρα (Μέλος της Ομάδας Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
του EYCN)
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων Χημικών (EYCN) αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας
Χημικών (European Chemical Society - EuChemS) και συγκεντρώνει χημικούς ηλικίας κάτω των 35
ετών που ανήκουν σε αντίστοιχες Ενώσεις ή Κοινωνίες Χημικών στην Ευρώπη. Το EYCN ιδρύθηκε το
2006, ενώ η ιδέα της δημιουργίας του στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας Χημικών, υπήρχε ως
θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια αρκετών συναντήσεων νέων επιστημόνων στην Ευρώπη. Στις 31
Αυγούστου 2006, κατά το 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Χημείας (ECC) στη Βουδαπέστη, συντάχθηκε ένα
άρθρο με τίτλο «Στόχοι και έργα του EYCN». Το Μάρτιο του 2007, οι Jens Breffke και Csaba Janáky,
από τη Γερμανία και την Ουγγαρία αντίστοιχα, προσκάλεσαν όλες τις Ενώσεις και Κοινωνίες
Χημικών να στείλουν νέους αντιπροσώπους στο Βερολίνο, προκειμένου να καθορίσουν τους
κανόνες του EYCN, οι οποίοι αργότερα επιβεβαιώθηκαν από την εκτελεστική επιτροπή της
Ευρωπαϊκής Κοινωνίας Χημικών. Στα επόμενα χρόνια, το EYCN απευθύνθηκε σε όλους τους νέους
χημικούς που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία Χημικών, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών
και εμπειριών.
Το EYCN αποτελείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο με 4 επιμέρους ομάδες (Ομάδα Μελών,
Ομάδα Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Επιστημονική Ομάδα και Ομάδα Επικοινωνίας), οι οποίες
έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθεμία καθοδηγείται από έναν
Υπεύθυνο Ομάδας. Καθώς αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια τμήματα της
Ευρωπαϊκής Κοινωνίας Χημικών, βασικός στόχος του EYCN είναι η υποστήριξη
και καθοδήγηση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των επαγγελματιών,
μέσω βραβείων (βραβεία καλύτερου poster και καλύτερης
προφορικής παρουσίασης, Ευρωπαϊκό Βραβείο Νέου Χημικού EYCA), προγραμμάτων ανταλλαγής, όπως το πρόγραμμα Young
Chemists Crossing Borders, σε συνεργασία με τις Η.Π.Α., και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (συνέδρια, Ημέρες Καριέρας
και συμπόσια ανάπτυξης δεξιοτήτων).
Επιπλέον, το EYCN συνεργάζεται με επιτυχία με άλλα δίκτυα νέων χημικών στην Ευρώπη και
πέραν αυτής. Μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία έχει αναπτυχθεί με την Επιτροπή Νέων
Χημικών της Αμερικανικής Κοινωνίας Χημικών (ACS-YCC), ενώ πρόσφατα αναπτύχθηκε ενεργή
συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Νέων Χημικών (IYCN).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πέρα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνία Χημικών, το EYCN
υποστηρίζεται οικονομικά, εδώ και αρκετά χρόνια, από την εταιρεία χημικών EVONIK Industries.

