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1st Announcement 
The Scientific Division Paints-Varnishes-Inks of Greek 
Chemists Association, in partnership with the Depart-
ment of Materials Science and Engineering of the School 
of Chemical Engineering, NTUA, is issuing a Call for Pa-
pers to be presented at the 13th PAINTS SYMPOSIUM. 
This major technology forum for the coating industry, 
entitled “Research and Technology of Paints, Varnishes 
& Inks, Building a lasting Future” will take place on 15-16 
March 2018 in Athens.  
Innovative companies, experts from paint companies, 
raw material suppliers as well as academ-
ic/governmental research institutes, are kindly invited to 
submit abstracts detailing high-level technical contribu-
tions, presenting research results that highlight ad-
vancements important to coatings, as well as to printing 
inks, and Varnishes. 
 
Important Deadlines 
 Submission of title and abstract: 

27 Oct 2017 
 Notification of acceptance to speakers: 

10 Nov 2017 
 Submission of full technical papers for the confer-

ence proceedings: 
22 Dec 2017 
 

Where to Submit? 
Submit your title and abstract at: 
paints@eex.gr  
 
The Symposium organizers will select proposed presen-
tations for the based on the following criteria: scientific 
significance, novelty and potential value added to the 
industry. Prospective authors are strongly encouraged to 
clearly state in their abstract the research’s unique con-
tribution as it aligns with these criteria. Student research 
is encouraged, and submitted abstracts will be fully con-
sidered. For more information please check the attached 
files: 
 Call for Papers 
 2017 Guide for Authors - Template 

 

1η Ανακοίνωση 
Το επιστημονικό τμήμα Χρώματα Βερνίκια Μελάνια της 
Ένωσης Ελλήνων Χημικών σε συνεργασία με τον Τομέα 
ΙΙΙ: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών της Σχολής 
Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν τις εργασίες τους για 
το 13ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. Αυτή η σημαντική 
συνάντηση για την τεχνολογία της Βιομηχανίας 
Χρωμάτων, με τίτλο «Έρευνα και Τεχνολογία στα 
Χρώματα, Βερνίκια και Μελάνια, Οικοδομώντας ένα 
μέλλον με διάρκεια» θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 
Μαρτίου 2018 στην Αθήνα. 
Καινοτόμες εταιρείες, εμπειρογνώμονες από εταιρείες 
χρωμάτων και πρώτων υλών, καθώς και 
ακαδημαϊκά/κρατικά ερευνητικά ιδρύματα καλούνται, 
να υποβάλουν τις υψηλού επιπέδου τεχνικές προτάσεις 
τους παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς 
τους, για την πρόοδο του κλάδου των χρωμάτων, των 
μελανιών και των βερνικιών. 
Σημαντικές Προθεσμίες 
 Υποβολή Τίτλου και περίληψης: 

27 Οκτ 2017 
 Κοινοποίηση αποδοχής στους ομιλητές: 

10 Νοε 2017 
 Υποβολή πλήρους Τεχνικού Άρθρου για τα 

πρακτικά του συνεδρίου 
22 Δεκ 2017 
 

Πού να τα υποβάλετε? 
Υποβάλετε τον τίτλο και την περίληψή σας: 
paints@eex.gr  
Οι διοργανωτές του Συμποσίου θα επιλέξουν 
προτεινόμενες παρουσιάσεις με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: επιστημονική σημασία, καινοτομία και πιθανή 
προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία. Οι συγγραφείς 
ενθαρρύνονται, να αναφέρουν στην περίληψη τους τη 
μοναδικότητα και πρωτοτυπία της έρευνάς τους. Οι 
φοιτητές ενθαρρύνονται και προσκαλούνται να 
παρουσιάσουν την έρευνά τους. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ελέγξτε τα συνημμένα αρχεία: 
 Call for Papers 
 2017 Guide for Authors - Template 

 

Ερωτήσεις; Παρακαλώ επικοινωνήστε: 
Κα. Μαρία Καλιάνη: paints@eex.gr 

Τηλ: 210 3821524, Φαξ: 210 3833597 
Κάνιγγος 27, ΤΚ 106 82,  Αθήνα, Ελλάδα 

ή Δρ. Ευριπίδης Τσαούσογλου: 6973796029 

Questions? Please Contact: 
Mrs. Maria Kaliani: paints@eex.gr 

Tel: +30 210 3821524, Fax: +30 210 3833597 
27 Kaningos Str, GR 106 82, Athens, Greece 

or Dr. Evripidis Tsaousoglou: +30 6973796029 
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