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Το Αρχείο Κωνσταντίνου Ε. Σέκερη στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύµατος
Ερευνών αποφάσισε να τιµήσει τον επί χρόνια ∆ιευθυντή του Κωνσταντίνο Ε.
Σέκερη (1933-2009) αξιοποιώντας το αρχείο του εκλιπόντος. Το καλοκαίρι του 2011
ξεκίνησε η ταξινόµηση και καταλογογράφηση του υλικού και η προσπάθεια
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Πρόκειται για ένα πλούσιο αρχειακό
υλικό, αποτελούµενο κυρίως από έγγραφα, που καλύπτει µια περίοδο σχεδόν 50 ετών
από τη δράση ενός ανθρώπου µε πυκνή και πολυδιάστατη επιστηµονική και
κοινωνική ζωή.
Ο Κωνσταντίνος Ε. Σέκερης γεννήθηκε το 1933 στο Ναύπλιο και ασχολήθηκε µε
την ιατρική επιστήµη και την έρευνα. Το 1956 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή
της Αθήνας και στη συνέχεια µετέβη στη Γερµανία, όπου συνέχισε τις σπουδές του.
Το 1962 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύθηκε διδάκτορας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Μονάχου. Τα επόµενα χρόνια παρέµεινε στη
Γερµανία: το 1966 αναγορεύτηκε Υφηγητής της Φυσιολογικής Χηµείας της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου του Marburg, το 1975 έγινε µέλος του Βιολογικού
Τµήµατος της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης και
την περίοδο 1974-1978 διετέλεσε ∆ιευθυντής του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας του
Κυττάρου στο Ινστιτούτο Κυτταρικών Ερευνών στη Χαϊδελβέργη.
Την περίοδο που ακολουθεί επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και συνέχισε την
πλούσια δραστηριότητά του στην έρευνα και τη διδασκαλία. Την περίοδο 1979-1993
διετέλεσε

Τακτικός

Καθηγητής

της

νεοιδρυθείσας

έδρας

Βιοχηµείας

της

Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και την ίδια περίπου
περίοδο (1977-1993) υπήρξε ∆ιευθυντής του Κέντρου Βιολογικών Ερευνών (νυν
ΙΒΕΒ) του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ). Την περίοδο 1986-1993 διετέλεσε
Αντιπρόεδρος και την περίοδο 1990-1993 ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Εθνικού
Ιδρύµατος Ερευνών.
Παράλληλα µε τα παραπάνω, ο Κωνσταντίνος Ε. Σέκερης υπήρξε µέλος σε
πλήθος επιστηµονικών εταιρειών, αλλά και σωµατείων κοινωνικού-φιλανθρωπικού
χαρακτήρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης συµµετείχε στη
συντακτική επιτροπή πολλών διεθνών επιστηµονικών περιοδικών και διατηρούσε
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συνεργασία µε πανεπιστηµιακά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και
του εξωτερικού.
Η πολυσχιδής αυτή δράση του Κ. Ε. Σέκερη αποτυπώνεται και στο αρχείο που
βρίσκεται στο ΕΙΕ. Εκεί µπορεί να διατρέξει κανείς όλες τις πτυχές της κοινωνικής
και επιστηµονικής του ζωής, να δει την εξέλιξή της στο χρόνο και να
παρακολουθήσει την πορεία της.

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
Το αρχειακό υλικό αποτελείται από έγγραφα και έντυπα (βιβλία και περιοδικά). Η
ταξινόµηση επικεντρώθηκε στα έγγραφα, καθώς τα υπόλοιπα είχαν σε µεγάλο βαθµό
ήδη καταλογογραφηθεί σε προγενέστερη φάση. Ο κύριος όγκος του υλικού
βρισκόταν στο χώρο του γραφείου του Κ. Ε. Σέκερη. Εκεί εντάχθηκε και ένα δεύτερο
σώµα τεκµηρίων που εντοπίστηκαν σε µια ντουλάπα εκτός γραφείου, σε έναν
διάδροµο του ΕΙΕ. Το υλικό αυτό ενσωµατώθηκε µε το υπόλοιπο.
Το αρχειακό υλικό, όπως το διατηρούσε ο ίδιος ο Κ. Σέκερης, ήταν σε µεγάλο
βαθµό ήδη ταξινοµηµένο από τον ίδιο: πολλά από τα έγγραφα κάθε είδους
εντοπίστηκαν είτε µέσα σε ντοσιέ είτε τοποθετηµένα σε φακέλους µε λάστιχο ή
χάρτινους. Ωστόσο, δεν ήταν λίγα και αυτά που βρέθηκαν σε στοίβες, χωρίς δηλαδή
εµφανή ένταξη σε κάποια προϋπάρχουσα κατηγορία. Ο ίδιος ο Κ. Σέκερης
διατηρούσε σε αρκετές περιπτώσεις µε επιµέλεια την ταξινόµησή του: σειρές
φακέλων/ντοσιέ µε εξωτερικές εγγραφές που αντιστοιχούσαν στο περιεχόµενό τους
(π.χ. «Αλληλογραφία», «Συνέδρια» κλπ.).
Το

γεγονός

αυτό

βοήθησε

πολλαπλά

το

έργο

της

ταξινόµησης

και

καταλογογράφησης. Αφενός έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί η προϋπάρχουσα
ταξινοµική λογική του ίδιου του Κ. Σέκερη. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα να
σχηµατιστεί σύντοµα µια γενική εικόνα του τρόπου µε τον οποίο δούλευε ο ίδιος,
γεγονός που διευκόλυνε την ένταξη του αταξινόµητου υλικού στις ήδη
προϋπάρχουσες κατηγορίες ή το σχηµατισµό, όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, νέων
κατηγοριών.
Όπως θα φανεί και παρακάτω, πολλές από τις κατηγορίες εγγράφων
αλληλοδιαπλέκονται και θα πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά από τον ερευνητή,
γιατί από τη φύση της η επαγγελµατική, επιστηµονική και ερευνητική δραστηριότητα
του Κ. Σέκερη δεν ήταν πλήρως διαχωρισµένη.
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Σε γενικές γραµµές, το αρχείο µπορεί να διακριθεί σε κάποιους άξονες. Οι άξονες
αυτοί οµαδοποιούν (µε κάποιο τρόπο, όχι απόλυτα) τις βασικές κατηγορίες
εγγράφων. Παρακάτω παρατίθενται οι άξονες:

-

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: εκεί εντάσσονται οι κατηγορίες (αριθµηµένες σειρές
φακέλων/ντοσιέ) που σχετίζονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µε την
ακαδηµαϊκή δραστηριότητα του Κ. Σέκερη. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι
ακόλουθες: «Πανεπιστήµιο», «Μεταπτυχιακά-∆ιδακτορικά», «Χαϊδελβέργη»,
«Wurzburg».

-

ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ: εκεί εντάσσονται φάκελοι που σχετίζονται
µε την παραγωγή εγγράφων αναφορικά µε τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη
δραστηριότητα του ΙΒΕΒ (πρώην ΚΒIΕ) και του ΕΙΕ, που πηγάζουν από τη
θεσµική ιδιότητα του Κ. Σέκερη. Τα έγγραφα αυτά υπάρχουν κυρίως στην
κατηγορία «ΙΒΕΒ-ΕΙΕ», αλλά πολλά σε σχέση µε αυτό µπορεί κανείς να
εντοπίσει και στην κατηγορία «Αλληλογραφία».

-

ΕΡΕΥΝΑ: εδώ περιλαµβάνονται όσες κατηγορίες φακέλων περιέχουν
έγγραφα σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο, την ερευνητική πολιτική και τα
διάφορα ερευνητικά προγράµµατα. Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στις
κατηγορίες «Ερευνητικά Προγράµµατα» και «Ερευνητική Πολιτική».

-

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: στον άξονα αυτό συµπεριλαµβάνεται αρχειακό υλικό που
σχετίζεται µε τη δράση του Κ. Σέκερη ως µέλος εταιρειών, οργανισµών,
σωµατείων, επιτροπών, ιδρυµάτων κλπ., επιστηµονικού και κοινωνικούφιλανθρωπικού χαρακτήρα, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τέτοιου είδους υλικό
εντοπίζουµε στις κατηγορίες «Εταιρείες», «ΝΑΤΟ», «Βιοηθική».

-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: αφορά την οµώνυµη κατηγορία («Συνέδρια») µε το υλικό που
διατηρούσε ο Κ. Σέκερης από τη συµµετοχή του σε συνέδρια, workshops,
ηµερίδες, συµπόσια κλπ. σε Ελλάδα και εξωτερικό.

-

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: εδώ εντάσσονται κατηγορίες που περιέχουν έγγραφα όπως
άρθρα, ερευνητικά πορίσµατα, οµιλίες κλπ. του Κ. Σέκερη και συνεργατώνσυναδέλφων, καθώς επίσης και πλήθος ανατύπων επιστηµονικών άρθρων
(κατηγορίες «Εργασίες» και «Ανάτυπα»).

-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: πρόκειται για σύνολο εγγράφων που αποτελούν την
προσωπική του αλληλογραφία, για διάφορα διοικητικά, επιστηµονικά,
κοινωνική και προσωπικά θέµατα. Στην ουσία περιέχει στοιχεία που
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σχετίζονται µε όλους τους υπόλοιπους άξονες. Επίσης υπάρχει υλικό που
αφορά την ιδιότητα και τη δραστηριότητά του ως κριτής-αξιολογητής
άρθρων,

ερευνητών,

καθηγητών

(κατηγορίες

«Αλληλογραφία»

και

«Gutachten»).
-

ΠΟΙΚΙΛΑ: πρόκειται για σειρές φακέλων που είτε υπήρχε δυσκολία να
ενταχθούν αποφασιστικά σε κάποια από τις προϋπάρχουσες κατηγορίες, είτε ο
όγκος, η διασπορά τους και ο τρόπος µε τον οποίο βρέθηκαν τοποθετηµένα
επέβαλλε τη µη διάσπασή τους και τη συσσωµάτωσή τους σε διαφορετική
κατηγορία. Εκεί εντάχθηκε η κατηγορία «∆ιάφορα» και η κατηγορία
«Εφηµερίδες».

-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: περιέχει διάφορες σηµειώσεις έντυπες και χειρόγραφες,
φωτοτυπίες άρθρων και ανάτυπα κλπ. που αφορούν είτε µαθήµατα, είτε
προετοιµασία για συνέδρια, είτε τη σύνταξη άρθρων. Περιλαµβάνει στην
ουσία τα ερευνητικά και επιστηµονικά ενδιαφέροντα του Κ. Σέκερη. Τα
τεκµήρια αυτά περιέχονται στην οµώνυµη κατηγορία «Σηµειώσεις».

-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ: συνήθως είναι ξεχωριστοί φάκελοι/ντοσιέ µε τα βιογραφικά
και

τα

σχετικά

δικαιολογητικά

(αλληλογραφία,

δηµοσιεύσεις,

αποκόµµατα/φωτοτυπίες άρθρων κλπ.) είτε ερευνητών/υποψηφίων ερευνητών
είτε για εκλεκτορικά καθηγητών πανεπιστηµίου. Αποτελούν την οµώνυµη
κατηγορία «Βιογραφικά».

Στη συνέχεια παρουσιάζονται πιο αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία
ξεχωριστά. Αυτές οι κατηγορίες αποτελούν στην ουσία το αρχείο του Κ. Σέκερη.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κάποιες από αυτές προϋπήρχαν ήδη ως τέτοιες από
τον ίδιο τον Κ. Σέκερη (π.χ. «Αλληλογραφία», «Συνέδρια», «Gutachten»,
«Εταιρείες»), ενώ άλλες συστάθηκαν κατά τη διαδικασία της ταξινόµησης (π.χ.
«Ερευνητικά Προγράµµατα», «Ερευνητική Πολιτική», «Πανεπιστήµιο»). Κάθε
κατηγορία αποτελεί µια σειρά φακέλων/ντοσιέ που περιέχει έγγραφα, υποφακέλους
κλπ. Η σειρά αυτή έχει λάβει έναν ξεχωριστό ταξινοµικό αριθµό (κωδικό) και ο κάθε
φάκελος που την αποτελεί αντιστοιχεί σε ένα ∆ελτίο, για το οποίο θα γίνει λόγος
παρακάτω.
Οι κατηγορίες είναι οι εξής:
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Αλληλογραφία: 11 ντοσιέ, 1.000 έγγραφα περίπου, έτη 1983-2009. Περιέχει
εισερχόµενη-εξερχόµενη αλληλογραφία του Κ. Σέκερη για διάφορα θέµατα
δραστηριότητα,

(επιστηµονική-ερευνητική

προσωπική,

αλληλογραφία

µε

συναδέλφους και φοιτητές, σχετικά µε τη λειτουργία του ΕΙΕ ή του Πανεπιστηµίου
κλπ.). Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 1-11

Ανάτυπα: 27 ντοσιέ, 3.250 περίπου έγγραφα. Περιέχει κυρίως ανάτυπα (reprints) και
φωτοτυπίες εργασιών του Κ. Σέκερη και τρίτων. Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ.
ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 1-25Γ

∆ιάφορα: 23 φάκελοι και ντοσιέ, 3.100 έγγραφα περίπου, πολλά έντυπα-φυλλάδιααφίσες (ποικίλα έγγραφα, φυλλάδια-αφίσες, αλληλογραφία, εργασίες, άρθρα,
αποδείξεις-τιµολόγια, CD κλπ.). Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 1-23

Εφηµερίδες: 16 ντοσιέ (αποκόµµατα, φωτοτυπίες άρθρων επιστηµονικών και άλλων,
ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά-δεν έχουν µετρηθεί), ένα µέρος έχει ταξινοµηθεί
αναλυτικά σε προϋπάρχουσα Data Base, έτη 1992-2009. Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ.
ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 1-16

Ερευνητικά Προγράµµατα: 23 φάκελοι και ντοσιέ, 2.000 έγγραφα περίπου, έτη
1989-2009

(σχετική

αλληλογραφία,

χρηµατοδότηση,

υποβολή

προτάσεων,

αξιολογήσεις ερευνητικών προγραµµάτων-έργων, απολογισµοί, κοινά ερευνητικά
προγράµµατα),

όχι

όλα

χρονολογηµένα.

Ταξινοµικός

κωδικός

Α.Κ.

ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1-21

Ερευνητική Πολιτική: 10 φάκελοι, 1.500 έγγραφα περίπου (έγγραφα σχετικά µε ό,τι
έχει να κάνει µε πολιτική έρευνας, θεσµικό πλαίσιο, Ε&Τ, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ,
ΓΓΕΤ-ΥΠΕΤ

κλπ.),

έτη

1976-2009.

Ταξινοµικός

κωδικός

Α.Κ.

ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1-10

Εργασίες: 30 φάκελοι και ντοσιέ, 300 εργασίες περίπου, 1.600 έγγραφα περίπου
(άρθρα, οµιλίες, ερευνητικά Σέκερη και συνεργατών), έτη 1961-2009. Ταξινοµικός
κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1-27
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Εταιρείες: 47 φάκελοι και ντοσιέ, 6.500 έγγραφα περίπου (σχετικά µε σωµατεία,
ιδρύµατα, εταιρείες κλπ., ελληνικά και ξένα, επιστηµονικά και άλλα. Ενδεικτικά:
Χωριά SOS, ∆ΙΙΚ, ESF, EMBO, Ίδρυµα Μποδοσάκη, Παστέρ, Φλέµινγκ, ∆ελφική
Εταιρεία), έτη 1976-2010. Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1-43

Gutachten: 5 ντοσιέ, 500 έγγραφα περίπου (κρίσεις-αξιολογήσεις, εισηγήσεις,
βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές κλπ. για εκλεκτορικά, άρθρα, εργαζόµενουςερευνητές κλπ.), έτη 1997-2008. Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/GUTACHTEN
1-5

ΙΒΕΒ-ΕΙΕ: 20 φάκελοι και ντοσιέ, 2.000 έγγραφα περίπου (αλληλογραφία, έντυπα
κλπ. σχετικά µε τη λειτουργία του ΙΒΕΒ-ΕΙΕ: διοικητικά, προϋπολογισµοίαπολογισµοί, αξιολογήσεις, συµβάσεις, ερευνητικό προσωπικό, προγράµµατα,
εκδηλώσεις,

δραστηριότητες,

διαφορές

µε

ερευνητές-προσωπικό,

κρίσεις-

αξιολογήσεις ερευνητών, αλληλογραφία µε ΓΓΕΤ, αποκόµµατα-φωτοτυπίες άρθρων
τύπου, αιτήσεις για θέσεις εργασίες-µεταπτυχιακά/διδακτορικά κλπ.), έτη 1977-2009.
Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 1-19

ΝΑΤΟ: 12 φάκελοι, 2.200 έγγραφα περίπου και κάποια έντυπα (αλληλογραφίαέντυπα σχετικά µε επιστηµονικά-ερευνητικά προγράµµατα του ΝΑΤΟ [Advanced
Research Workshops-Advanced Study Institute]), έτη 1987-1990. Ταξινοµικός
κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 1-7

Πανεπιστήµιο: 18 φάκελοι και ντοσιέ, 2.300 έγγραφα περίπου και κάποια έντυπα
(σχετικά µε τα ΜΠΣ, το MAICH, το Ωνάσειο, την Ακαδηµία, την εκπαίδευση
φοιτητών, εκλεκτορικά, σηµειώσεις σεµιναρίων, φωτοτυπίες άρθρων, διαφάνειες
µαθηµάτων, προγράµµατα εξετάσεων, διοικητική αλληλογραφία, βαθµολογίες,
εκδηλώσεις,

αξιολογήσεις

προγραµµάτων-φοιτητών

κλπ.),

έτη

1977-2009.

Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1-15
Μεταπτυχιακά: 87 περίπου σεµιναριακές και διπλωµατικές εργασίες, εκθέσεις
προόδου, διδακτορικά, δεµένα (σπυράλ, θερµοκόλληση), βιβλιαράκια, ντοσιέ, έτη
1958-2009, κάποια χ.χ., κάποια στα γαλλικά [εντάσσεται στην κατηγορία
«Πανεπιστήµιο»]
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Σηµειώσεις: 35 φάκελοι και ντοσιέ, 2.500 έγγραφα περίπου και 20 περίπου τετράδια
σηµειώσεων (ανάτυπα, φωτοτυπίες άρθρων-βιβλίων, χειρόγραφες σηµειώσεις,
διαφάνειες, για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες κλπ.). Πολλά αφορούν τα κύρια
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Κ. Σέκερη: mitos, glucocorticoid receptors, hormones,
apoptosis, steroids, nucleolus, µοριακή ενδοκρινολογία, µοριακή βιολογία, καρκίνο,
φυσιολογία, οστεοπόρωση κλπ. Τα περισσότερα χ.χ.. Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ.
ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1-31

Συνέδρια: 50 φάκελοι και ντοσιέ περίπου µε 4.500 έγγραφα περίπου και 1.200
περίπου έντυπα και φυλλάδια σχετικά µε συνέδρια, workshops, ηµερίδες κλπ., έτη
1976-2009 (αλληλογραφία, προγράµµατα, κείµενα οµιλιών, έµφαση κυρίως στα
συνέδρια που συµµετείχε ο Κ. Σέκερης ως οµιλητής ή στην οργανωτική επιτροπή).
Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1-45

Βιογραφικά: 10 φάκελοι και ντοσιέ, 700 έγγραφα περίπου µε βιογραφικά
(ερευνητών, υποψηφίων ερευνητών, συνεργατών, διδακτορικών, για εκλεκτορικά
καθηγητών, Ελλήνων και ξένων, σχετική αλληλογραφία, συνοδευτικά, αποκόµµαταφωτοτυπίες

άρθρων

κλπ.),

1993-2009.

Ταξινοµικός

κωδικός

Α.Κ.

ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 1-10

Βιοηθική: 3 φάκελοι µε 300 έγγραφα περίπου και φυλλάδια (ενηµερωτικά φυλλάδια,
αποκόµµατα τύπου, έγγραφα σχετικά µε τους στόχους και τη δράση της Επιτροπής
Βιοηθικής, γνωµατεύσεις της Ελληνικής Επιτροπής Βιοηθικής κλπ.), έτη 1997-2001.
Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΗΘΙΚΗ 1-3

Wurzburg: 4 φάκελοι µε 500 έγγραφα περίπου (ελληνικά, γερµανικά και αγγλικά,
σχετικά µε τη συνεργασία του Κ. Σέκερη µε το Biozentrum του Universitat
Wurzburg, αλληλογραφία, σηµειώσεις, συνεργασίες, άρθρα, φωτοτυπίες κλπ.), έτη
1996-2003. Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ. ΣΕΚΕΡΗ/WURZBURG 1-4

Χαϊδελβέργη: δύο ντοσιέ µε 120 έγγραφα περίπου (από τη συνεργασία του Κ.
Σέκερη µε το Παν/µιο της Χαϊδελβέργης), έτη 1982-1993. Ταξινοµικός κωδικός Α.Κ.
ΣΕΚΕΡΗ/ΧΑΪ∆ΕΛΒΕΡΓΗ 1-2
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Η κάθε κατηγορία εγγράφων συγκροτείται από µια σειρά από δελτία µε αύξοντα
αριθµό. Το δελτίο αποτελεί τη συµπύκνωση του περιεχοµένου κάθε φακέλου/ντοσιέ.
Σε αυτό αναγράφεται πάνω δεξιά ο ταξινοµικός κωδικός. Ακολουθεί (όχι σε όλα τα
δελτία) στο κέντρο ο γενικός τίτλος. Αυτός άλλοτε είναι αυτούσιο το όνοµα του
φακέλου, όπως έχει δοθεί από τον Κ. Σέκερη, άλλοτε είναι µια ένδειξη που έχει
αναγραφεί κατά τη φάση της ταξινόµησης από τον συντάκτη του δελτίου κατά την
ταξινόµηση. Ο τίτλος του δελτίου συνήθως έχει το γενικό θέµα και το χρονικό
ανάπτυγµα του περιεχοµένου του φακέλου. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα µικρό
κείµενο στο οποίο περιγράφεται πιο αναλυτικά το περιεχόµενο του φακέλου: είδος
εγγράφων, παραγωγοί εγγράφων, χρονιές, άλλες πληροφορίες. Στα δελτία δεν γίνεται
έγγραφο-προς έγγραφο περιγραφή. Σκοπός τους είναι να παρέχουν µε συνοπτικό
τρόπο µια ολοκληρωµένη εικόνα του περιεχοµένου του φακέλου. Στο τέλος του
δελτίου,

κάτω

δεξιά

σε

αγκύλη

αναφέρεται

ο

συνολικός

αριθµός

των

εγγράφων/φυλλαδίων/εντύπων (κατά προσέγγιση).
Ακολουθούν δύο παραδείγµατα δελτίων:

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1
1976-1988

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε εταιρείες, οργανισµούς, σωµατεία, ιδρύµατα κλπ. επιστηµονικά και
άλλα, ελληνικά και ξένα (ενδεικτικά: Σύλλογος Αποφοίτων Η΄ Γυµνασίου Αθηνών, Πανελλήνιο Κέντρο
Ογκολογικών Ερευνών, Ελληνική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας, Biopolitics International Organisation, Ελληνική
Ανθρωπολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Ιολογίας, Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία, Ελληνογερµανικός
Ιατρικός Σύνδεσµος, The New York Academy of Sciences, Ένωση Καθηγητών Φυσικοµαθηµατικών Σχολών
ΑΕΙ): φυλλάδια, αλληλογραφία, καταστατικά, ενηµερωτικά, προσκλήσεις, συνδροµές κλπ. Έτη 1976-1988

[έγγρ. περ. 120]

-------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2

1982-1983
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Απρίλιο 1982 µέχρι το 1883. Ενδεικτικά: α)
∆ιεθνής Συνάντηση στο Θεαγένειο Ιατρικό Ινστιτούτο, «Ο Καρκίνος ως Βιολογικό Φαινόµενο», 2-5/12/1982,
Θες/κη, φορέας: Hellenic Association of Cancer Research, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, πρόσκληση για την συµµετοχή
του ως οµιλητής). β) 1ο Εθνικό Συνέδριο Παθήσεων Μαστού, φορέας: Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 2021/11/1982, Πολεµικό Μουσείο, Αθήνα (συντονιστής: ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου). γ)
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Επιστηµονικές και Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες της κλινικής, Α’ Κύκλος, φορέας: Α’ Προπαιδευτική
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από 7/10/1982 µέχρι 16/12/1982, αµφιθέατρο Ιπποκράτειου
Νοσοκοµείου, Αθήνα 1982, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίας και σηµειώσεων του Κ.
Σέκερη). δ) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, φορέας: Υπουργείο Πολιτισµού και
Επιστηµών και Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, 3-6/6/1982, Αθήνα, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου, πρόσκληση και σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).

( Έγγρ: 100 Φυλ: 20)

---------------------------------

Το αρχείο του Κωνσταντίνου Ε. Σέκερη που βρίσκεται ταξινοµηµένο στο Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών αποτελεί έναν µεγάλο όγκο τεκµηρίων που καλύπτει σχεδόν το
σύνολο της επιστηµονικής, ερευνητικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής του.
Πιο συγκεκριµένα, τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτό υπολογίζονται σε 35.000 και
σε αυτά θα πρέπει να υπολογίζονται επιπλέον πλήθος από αποκόµµατα από τον τύπο
που δεν έχουν καταµετρηθεί. Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται σε 430 περίπου φακέλους
και ντοσιέ. Το αρχείο, τέλος, καλύπτει µια χρονική περίοδο που ξεκινά από τις αρχές
της δεκαετίας του 1960 και φτάνει στο 2009.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΕΚΕΡΗ
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∆ΕΛΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Κ. Ε. ΣΕΚΕΡΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: «Πανεπιστήµιο», «Μεταπτυχιακά», «Χαϊδελβέργη», «Wurzburg»
Σελ. 13-25

Β. ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ: «ΙΒΕΒ-ΕΙΕ»
Σελ. 26-34

Γ. ΕΡΕΥΝΑ: «Ερευνητικά Προγράµµατα», «Ερευνητική Πολιτική»
Σελ. 35-46

∆. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: «Εταιρείες», «ΝΑΤΟ», «Βιοηθική»
Σελ. 47-70

Ε. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: «Συνέδρια»
Σελ. 71-88

ΣΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «Εργασίες», «Ανάτυπα»
Σελ. 89-100

Ζ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: «Αλληλογραφία», «Gutachten»
Σελ. 101-106

Η. ΠΟΙΚΙΛΑ: «∆ιάφορα», «Εφηµερίδες»
Σελ. 107-117

Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: «Σηµειώσεις»
Σελ. 118-125

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ: «Βιογραφικά»
Σελ. 126-129
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Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

«Πανεπιστήµιο»

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1

Φάκελος που περιέχει: Information Package 1997-1998 της Ιατρικής Σχολής-ΕΚΠΑ,
Information Package 1997-1998 της Ιατρικής Σχολής του Charles University,
έγγραφα σχετικά µε εκπαίδευση φοιτητών στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό ΚέντροΩΚΚ (πρόγραµµα µαθηµάτων, αξιολόγηση µαθηµάτων από φοιτητές), σηµειώσεις
και ερευνητικές προτάσεις για συνεργασία µε το ΩΚΚ, φάκελος µε άρθρα από τον
τύπο έτους 1979 σχετικά µε διαµάχη γύρω από την εκλογή καθηγητών στις Ιατρικές
Σχολές Πάτρας και Ιωαννίνων µε αποστολέα τον Μ. Μπεχράκη και υποφάκελος µε:
έντυπο Σχέδιο Νόµου «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», ίδιο
δακτυλόγραφο και εισηγητική έκθεση και ΦΕΚ ν. 2083 «Εκσυγχρονισµός της
Ανώτατης Εκπαίδευσης» της 21/9/1992 (1992) κλπ.
[έγγρ. περ. 60]

-----------------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους:
-

σχετικά µε ιατρική εκπαίδευση (σεµινάριο της Ιατρικής Σχολής-ΕΚΠΑ
σχετικά µε εκπαίδευση εκπαιδευτών-2004, έγγραφα σχετικά µε τη
δραστηριότητα του Hellenic Society for the Study of Medical EducationHASME, 2006-2008)

-

σηµειώσεις για σεµινάρια, 1979-1983

-

σηµειώσεις-άρθρα

-

πανεπιστηµιακές σηµειώσεις-µάθηµα σχετικά µε καρκίνο µαστού

-

σηµειώσεις-άρθρα-διαφάνειες σχετικά µε το Σύνδροµο Πολυκυστικών
Ωοθηκών-ΣΠΩ
[εγγρ. περ. 150]
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------------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3

Μεταπτυχιακά, 2005-2009

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών
στα οποία δίδασκε ο Κ. Σέκερης («Περιβάλλον και Υγεία»-ΕΚΠΑ): προγράµµατα
µαθηµάτων-εξετάσεων,
Μεταπτυχιακών

αλληλογραφία,

Σπουδών,

βαθµολογίες,

ΦΕΚ,

συναντήσεις

Προγράµµατα

Σπουδών,

επιτροπών
εργασίες

µεταπτυχιακών, προγράµµατα εκδηλώσεων (ηµερίδες, συνέδρια, διαλέξεις κλπ.) στο
πλαίσιο του ΜΠΣ, γραπτά εξετάσεων, σηµειώσεις µαθηµάτων κλπ.
[έγγρ. περ. 200]

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4

Μεταπτυχιακά, 1991-2007

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών στα
οποία δίδασκε ο Κ. Σέκερης («Κλινική Βιοχηµεία»-ΕΚΠΑ κ.ά.): αλληλογραφία,
ανακοινώσεις, εκθέσεις προόδου διδακτορικών, εκδηλώσεις, ΦΕΚ, ορισµοί
Συµβουλευτικών Επιτροπών για εκπόνηση διδακτορικών κλπ.
[έγγρ. περ. 150]
----------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 5

Φάκελος που περιέχει έντυπα, έγγραφα και υποφακέλους:
-

δύο έντυπα µε τίτλο «Postgraduate Programs and ECTS Guide» 2004-2005
και 2006-2007 του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ)

-

φάκελος µε βιογραφικό της Γεωργίας Σωτηροπούλου (επικ. Καθηγήτρια
Παν/µιο Πατρών), 2002

-

φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε εκλεκτορικά του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού-ΕΚΠΑ, 1992-1993
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-

φάκελος µε αξιολογήσεις Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών, 2002

-

ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία Κ. Σέκερη µε την Β. Πιστόλη, Επιµελήτρια
Α΄ σχετικά µε προβλήµατα του εργαστηρίου του Παιδοψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αθηνών, 1997

-

ντοσιέ που περιέχει έγγραφα αξιολόγησης φοιτητών και προπτυχιακού
προγράµµατος της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Κρήτης, 2003-2006

-

φάκελος

που

περιέχει

διαπανεπιστηµιακού

έγγραφα

∆ιατµηµατικού

σχετικά
ΜΠΣ

µε

την

αξιολόγηση
και

«Παραγωγή

του

έλεγχος

φαρµακευτικών ενώσεων» (ΕΠΕΑΕΚ), 2003
-

φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε το εκλεκτορικό (κρίση εξέλιξης)
του υποψηφίου Χ. Σαββάκη στην Ιατρική Σχολή του Π.Κ., 1991

-

δεµένο σπυράλ µε βιογραφικό του αν. Καθηγητή Ηλ. Ηλιόπουλου για
εκλεκτορικό στο Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού
Παν/µίου Αθηνών, 2002

-

διάφορα εισερχόµενα σχετικά µε χορήγηση βεβαιώσεων, προγράµµατα
διαλέξεων κλπ., έτους 1989.
[έγγρ. περ. 250]

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 6

«MAICH», 2003-2008

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
MAICH (Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανιών): αξιολογήσεις, διδασκαλία
στα µεταπτυχιακά µαθήµατα του ΜΑΙΧ, θέµατα εξετάσεων, αλληλογραφία κλπ., έτη
2003-2008
[έγγρ. περ. 120]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 7

«MAICH», 2003-2004

15

Φάκελος που περιέχει σηµειώσεις, αποκόµµατα άρθρων, εκτυπώσεις άρθρων,
φωτοτυπίες, διαφάνειες κλπ. σχετικά µε µαθήµατα (βιοχηµεία) που έκανε ο Κ.
Σέκερης στο ΜΑΙΧ, έτη 2003-2004.
[έγγρ. περ. 120]

-----------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8

«Ακαδηµία»

Φάκελος που περιέχει φωτοτυπίες άρθρων, βιβλίων κλπ. µε αναφορές σε εργασίες
του Σέκερη και συνεργατών για διάφορα επιστηµονικά θέµατα χωρισµένα σε
διαφάνειες, αλληλογραφία σχετικά µε τη θητεία και τη θέση του Κ. Σέκερη στην
Ακαδηµία, αποκόµµατα άρθρων από τύπο σχετικά µε ακαδηµαϊκά, επιστηµονικά και
άλλα θέµατα, διευθύνσεις των µελών της Ακαδηµίας, σχετικά µε υποψηφιότητα Κ.
Σέκερη για την έδρα Γεωργικών Επιστηµών της Ακαδηµίας κλπ., έτη 2001-2002
[έγγρ. περ. 300]

-------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9

«Ακαδηµία», 2000-2005

Φάκελος που περιέχει βιογραφικά για κάλυψη θέσεων ερευνητών στην Ακαδηµία
(Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών), έγγραφα σχετικά µε κρίσεις-εκλογές, σχετικά µε
επιλογή επιστηµόνων-υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και
µεταδιδακτορικού, σχετικά µε την κάλυψη έδρας Γεωργικών Επιστηµών της
Ακαδηµίας, φωτοτυπίες άρθρων-βιβλίων µε αναφορές στον Κ. Σέκερη κλπ.
[έγγρ. περ. 300]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 10

Μεταπτυχιακά
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Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία
Μεταπτυχιακών (µοριακή βιολογία, ενδοκρινολογία κλπ.) στα οποία συµµετείχε ο Κ.
Σέκερης: πρόγραµµα µαθηµάτων, σηµειώσεις, άρθρα, φωτοτυπίες, ανάτυπα,
διαφάνειες κλπ., χ.χ.
[έγγρ. περ. 150]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 11

Μεταπτυχιακά, 2004-2009

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία Μεταπτυχιακών
(Περιβάλλον και Υγεία, Κλινική Βιοχηµεία-Μοριακή ∆ιαγνωστική): έντυπα
προγράµµατα

σπουδών,

προγράµµατα

µαθηµάτων,

σηµειώσεις,

φωτοτυπίες,

διαφάνειες, προτάσεις διπλωµατικών, αλληλογραφία, έτη 2004-2009.
[έγγρ. περ. 100]
--------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 12

Εκθέσεις προόδου διδακτορικών διατριβών, 1989-1994

Φάκελος που περιέχει εκθέσεις προόδου διαφόρων διδακτορικών διατριβών (ΆνναΜαρία Ψαρρά κ.ά.) που υποβάλλονται προς τον Κ. Σέκερη, προτάσεις θεµάτων,
σχετική αλληλογραφία κλπ., έτη 1989-1994
[έγγρ. περ. 170]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13

Φάκελος που περιέχει εισηγητική έκθεση για την κρίση για εξέλιξη της επ.
Καθηγήτριας Παρασκευής Μουτσάτου-Λαδικού και σχετικό βιογραφικό (εργασίες,
δηµοσιεύσεις, συµµετοχές σε συνέδρια, σύµβαση εργασίας κλπ.), έτος 2000.
[έγγρ. περ. 100]
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-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 14

Ακαδηµία 2002-2009, Παν/µιο Πατρών 1977-1978

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά µε: την Ακαδηµία
(κάλυψη

θέσης

στο

Ίδρυµα

Ιατροβιολογικών

Ερευνών

της

Ακαδηµίας),

αλληλογραφία, αφίσα διάλεξης (2002-2009), εκλεκτορικά στο Παν/µιο Πατρών
(αλληλογραφία, ΦΕΚ, υποβολή υποψηφιοτήτων-στοιχείων, συγκρότηση επιτροπής,
διορισµός Σέκερη στην επιτροπή κλπ, έτη 1977-1978).
[έγγρ. περ. 120]

-------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 15 (Α-∆)

Εκλεκτορικά-εξελίξεις, 1988-1990

Φάκελος µε υποφακέλους που περιέχουν έγγραφα σχετικά µε εκλεκτορικά για
εξέλιξη υποψηφίων καθηγητών: εισηγήσεις επιτροπών-εισηγητικές εκθέσεις,
αλληλογραφία, βιογραφικά υποψηφίων, αξιολογήσεις κλπ., έτη 1988-1990. Στον
φάκελο 15γ περιλαµβάνεται επίσης υποφάκελος µε έγγραφα σχετικά µε τη συµµετοχή
του Κ. Σέκερη στην επιτροπή εξετάσεων του ΙΚΥ για µεταπτυχιακές υποτροφίες
ετών 1989-1990 και έντυπο του ΙΚΥ µε το «Πρόγραµµα Υποτροφιών για
Μεταπτυχιακές Σπουδές» έτους 1988-1989.
[έγγρ. περ. 80]

--------------------
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«Μεταπτυχιακά»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
1988-2009
•

ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (1988-1989)

•

ΚΟΛΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΧΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ (1988-1989)

•

ΦΩΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (1990)

•

ΤΑΦΑΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (1990)

•

ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΒΟΥΛΙΣΜΑ ΜΑΡΙΑ (1990)

•

ΛΙΑ∆Η ΕΦΗ, ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΒΗΘΛΕΕΜ (1990)

•

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΡΟΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1990)

•

ΠΕΤΑΛΑ Β. (1990)

•

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΜΠΡΟΥΜΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΠΕΤΡΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ (1990)

•

ΜΟΣΧΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001)

•

ΣΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ (2001)

•

ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (2001)

•

ΤΖΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2001)

•

ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2003)

•

∆ΙΚΑΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (2006)

•

ΓΚΡΕΚ ΙΩΑΝΝΑ (2007)

•

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (2007)

•

ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008-2009)

•

ΠΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (χ.χ.)

•

ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΑΡΑΒΑ (χ.χ., περ. δεκ. ’90)

•

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χ.χ., περ. δεκ. ’90)

«∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ»
1986-2009
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•

ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1986-1987) [στα γαλλικά]

•

ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) [2 αντίτυπα]

•

ΘΩΜΑΪ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (1989)

•

ΠΑΡΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989)

•

ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1990)

•

ΓΑΡ∆ΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2006)

•

ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ (χ.χ.)

•

∆ΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ (2006)

•

ΖΕΡΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (2006)

•

ΚΟΤΖΑΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (2006)

•

ΝΤΕΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ (2006)

•

ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (2006)

•

ΖΕΡΒΑ ΣΟΦΙΑ (2007)

•

ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2009)

•

ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009)

•

ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (2009)

«∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ»
1958-2008
•

ΛΟΥΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1958)

•

ΒΡΑΧΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (1980)

•

ΣΩΡΟΚΙΑ∆ΟΥ-ΖΕΡΒΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ (1983)

•

∆ΗΜΑ ΚΛΕΑΝΘΗ (1984)

•

ΚΑΨΑΝΑΚΗ-ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (1986)

•

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (1986)

•

ΜΙΚΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) [στα γαλλικά]

•

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΙΝΑ (1988 και 1990)

•

ΣΚΡΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (1988)

•

ΚΟΥΦΑΚΙ ΜΑΡΙΑ (1989) [στα γαλλικά]

•

ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989)

•

ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (1989) [2 αντίτυπα]
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•

ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ-ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Α. (1989)

•

ΠΙΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (1989)

•

ΚΑΖΛΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ (1989) [στα γαλλικά]

•

ΚΑΚΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990)

•

ΚΥΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (1990)

•

ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2001)

•

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001)

•

ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2001)

•

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (2003)

•

ΘΩΜΑ∆ΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙ∆Α (2003)

•

ΛΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003)

•

ΛΕΪΜΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (2003)

•

ΧΑΡΑΚΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003)

•

ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (2004)

•

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (2004)

•

ΚΑΣΕΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ (2004)

•

ΚΑΣΣΗ ΕΥΑ (2004)

•

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ (2004)

•

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΖΩΗ (2004)

•

ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (2004)

•

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ (2005)

•

ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (2005)

•

ΦΩΣΤΙΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (2005)

•

ΜΠΕΛΙΜΕΖΗ ΜΑΡΙΑ (2006)

•

ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦ (2006)

•

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ (2007)

•

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ (2008)

•

ΜΠΕΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2008)

•

ΚΑΚΕΠΗ ΜΙΧΑΗΛ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ)

•

ΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΩ (προσχέδιο διδακτορικής διατριβής)

•

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (χ.χ.)
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«∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ GR ΚΑΙ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑ»

1995-1998
•

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ (1995)

•

ΦΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (1996)

•

PETER SEIBEL (1997)

•

HANSEN IMMOALEX (1998)

«ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ»

•

ΑΤΑΜΠΑΣΙ∆Η ΕΛΕΝΗ

•

ΜΠΡΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

«∆ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΥΦΗΓΕΣΙΑ»

-

ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΟΣ (1984)
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«Χαϊδελβέργη»

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΧΑΪ∆ΕΛΒΕΡΓΗ 1

1982-1986
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη δραστηριότητα του Κ. Σέκερη στο Τµήµα
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης: αλληλογραφία, σηµειώσεις, άρθρα,
ταξίδια, συνέδρια, διδασκαλία, πρόγραµµα επισκέψεων κλπ. Τα περισσότερα είναι
στα γερµανικά. Έτη 1982-1986.
[έγγρ. περ. 70]

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΧΑΪ∆ΕΛΒΕΡΓΗ 2

1986-1993
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη δραστηριότητα του Κ. Σέκερη στο Τµήµα
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης: αλληλογραφία, σηµειώσεις, άρθρα,
ταξίδια, συνέδρια, διδασκαλία, πρόγραµµα επισκέψεων κλπ. Τα περισσότερα είναι
στα γερµανικά. Έτη 1982-1986.
[έγγρ. περ. 50]

-------------------------------
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«Wurzburg»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/Wurzburg 1

Φάκελος που περιέχει έγγραφα (στα ελληνικά, γερµανικά και αγγλικά) σχετικά µε τη
συνεργασία του Κ. Σέκερη µε το Biozentrum του Universitat Wurzburg:
αλληλογραφία, ερευνητικά προγράµµατα, συνεργάτες, άρθρα, υποβολή εργασιών,
σηµειώσεις, φωτοτυπίες, 1997-1998.
[έγγρ. περ. 100]

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/Wurzburg 2

1996-1998

Φάκελος που περιέχει έγγραφα (στα ελληνικά, γερµανικά και αγγλικά) σχετικά µε τη
συνεργασία του Κ. Σέκερη µε το Biozentrum του Universitat Wurzburg:
σηµειωµατάρια, αλληλογραφία µε συνεργάτες, αεροπορικά εισιτήρια, υποβολή
εργασιών-άρθρων, φωτοτυπίες-αποκόµµατα άρθρων, 1996-1998.
[έγγρ. περ. 120]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/Wurzburg 3

1996-2003

Φάκελος που περιέχει έγγραφα (στα ελληνικά, γερµανικά και αγγλικά) σχετικά µε τη
συνεργασία του Κ. Σέκερη µε το Biozentrum του Universitat Wurzburg: φυλλάδια
στα γερµανικά (1996), φωτοτυπίες-ανάτυπα άρθρων, αλληλογραφία µε συνεργάτες,
υποβολή εργασιών, σηµειώσεις, 1996-2003
[έγγρ. περ. 120]

---------------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/Wurzburg 4

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη συνεργασία του Κ. Σέκερη µε το
Biozentrum του Universitat Wurzburg: χειρόγραφες σηµειώσεις, φωτοτυπίες-ανάτυπα
άρθρων, αλληλογραφία µε συνεργάτες, υποβολή εργασιών, σηµειώσεις κλπ. σχετικά
µε µιτοχόνδρια.
[έγγρ. περ. 150]

-------------------------------
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Β. ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
«ΙΒΕΒ-ΕΙΕ»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 1

Απολογισµός-αξιολόγηση1994-1995

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε την αξιολόγηση του ΙΒΕΒ-ΕΙΕ:
Απολογισµός 1994, οργανόγραµµα, εκθέσεις, προβλήµατα, ερωτηµατολόγια,
απολογισµός τετραετίας 1991-1994, αξιολόγηση από ΓΓΕΤ 1995, βιογραφικά
ερευνητών για αξιολόγηση, κατάλογος διδακτορικών και διπλωµατικών 1991-1994,
εισερχόµενα από ΓΓΕΤ σχετικά µε την αξιολόγηση, πίνακες µε χρηµατοδότηση κλπ,
έτη 1994-1995.
[έγγρ. περ. 100]

---------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 2

ΚΒιΕ-κρίσεις ερευνητών, 1984

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε την κρίση ερευνητών του ΚΒιΕ-ΕΙΕ:
βιογραφικά, γενική εισήγηση, αλληλογραφία, συµβάσεις εργασίας, εισηγητικές
εκθέσεις, κατάλογοι ερευνητών, κατάλογος κριτών κλπ, έτος 1984.
[έγγρ. περ. 100]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 3

ΚιΒΕ-ΕΙΕ, 1977-2003

Φάκελος που περιέχει σηµειωµατάριο του Κ. Σέκερη ετών 1979-1984 και έχει
διάφορες εργαστηριακές σηµειώσεις και 4 υποφακέλους: προϋπολογισµό 1987,
σχετικά µε το διορισµό του Κ. Σέκερη ως ∆ιευθυντή στο ΚΒιΕ και συµβάσεις-

26

αποδοχές (1977-2003), σχετικά µε κρίση του ερευνητή Κυρτόπουλου και διάφορα
ζητήµατα-διαφορές σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις ερευνητών (1977-1984),
σχετικά µε µήνυση του Κλ. Νικολαϊδη κατά του προεδρείου του Συλλόγου
Προσωπικού του ΕΙΕ για συκοφαντική δυσφήµηση (1987).
[έγγρ. περ. 120]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 4

«αλγόριθµοι», 1991

Ντοσιέ που περιέχει συµπληρωµένες φόρµες που αφορούν στοιχεία Ερευνητικών
Φορέων Βασικής Έρευνας και αφορά την αξιολόγηση του ΙΒΕΒ (συγκεντρωτικά
στοιχεία ινστιτούτου, διπλωµατικές-διδακτορικά, στοιχεία ερευνητών-ερευνητικών
οµάδων, έρευνες, συµµετοχή σε προγράµµατα κλπ.), έτος 1991.
[έγγρ. περ. 30]

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 5

«αλγόριθµοι», 1990

Φάκελος που περιέχει συµπληρωµένες φόρµες που αφορούν στοιχεία Ερευνητικών
Φορέων Βασικής Έρευνας και αφορά την αξιολόγηση του ΙΒΕΒ (συγκεντρωτικά
στοιχεία ινστιτούτου, διπλωµατικές-διδακτορικά, στοιχεία ερευνητών-ερευνητικών
οµάδων, έρευνες, συµµετοχή σε προγράµµατα κλπ.) και σχετικές διαβιβαστικές
επιστολές του Κ. Σέκερη προς τη ∆ιεύθυνση του ΕΙΕ, έτος 1990.
[έγγρ. περ. 30]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 6

«δηµοσιεύσεις ΚΒιΕ 1981-1982»
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Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα µε δηµοσιεύσεις του ΚΒιΕ, που υποβάλλει ο Κ.
Σέκερης προς τη ∆ιεύθυνση του ΕΙΕ, έτη 1981-1982.
[έγγρ. περ. 30]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 7

1985-1986

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε προγράµµατα του ΚΒιΕ: συνοπτικός
απολογισµός

εργασιών

ΚΒιΕ

χειρόγραφες

1985,

σηµειώσεις-κείµενα,

προϋπολογισµός προγραµµάτων, έτη 1985-1986.
[έγγρ. περ. 20]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 8

Κρίσεις ερευνητών-εκδηλώσεις, 1996-2007

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε την κρίση ερευνητών του ΙΒΕΒ (Α.
Γκιάλη και Μιχ. Αλέξη) για προαγωγή (εισηγητικές εκθέσεις, αλληλογραφία,
βιογραφικά,

δηµοσιεύσεις

κλπ.),

1996.

Επίσης

έγγραφα

(αλληλογραφία,

προγράµµατα, ανακοινώσεις κλπ.) σχετικά µε το Πρόγραµµα «Ανοιχτές Θύρες» του
ΙΒΕΒ-ΕΙΕ (1996) και τις εκδηλώσεις «Επιστήµης Κοινωνία» για τα 50 χρόνια του
ΕΙΕ (2006-2007).
[έγγρ. περ. 80]

-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 9

Αλληλογραφία 1980-1996

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε εξερχόµενη αλληλογραφία του Κ. Σέκερη
κυρίως µε το Εθνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Έρευνας (ΕΓΣΕ-ΓΓΕΤ) σχετικά µε την
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ερευνητική πολιτική, τα ερευνητικά προγράµµατα, το ερευνητικό προσωπικό,
αποκόµµατα άρθρων από εφηµερίδες-τύπο σχετικά µε την πολιτική έρευνας (19801996), τα προβλήµατα του ΕΙΕ, σχετικά µε το προσωπικό, σχετικά µε κρίσειςαξιολογήσεις ερευνητών, αλληλογραφία µε άλλους ερευνητικούς-εκπαιδευτικούςεπιστηµονικούς φορείς, σχετικά µε κινητοποιήσεις στο ΕΙΕ, σχετικά µε την ίδρυση
ΕΚΤ, σχετικά µε τον προϋπολογισµό του ΙΒΕΒ κλπ.
[έγγρ. περ. 250]

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 10

Αλληλογραφία 1984-1996

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε εξερχόµενη αλληλογραφία του Κ. Σέκερη
κυρίως µε το Εθνικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Έρευνας (ΕΓΣΕ-ΓΓΕΤ) σχετικά µε την
ερευνητική πολιτική, τα ερευνητικά προγράµµατα, το ερευνητικό προσωπικό, τα
προβλήµατα του ΕΙΕ, σχετικά µε το προσωπικό, σχετικά µε κρίσεις-αξιολογήσεις
ερευνητών, σχετικά µε την κρίση των ερευνητικών προγραµµάτων, αλληλογραφία µε
άλλους

ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς-επιστηµονικούς

φορείς,

σχετικά

µε

κινητοποιήσεις στο ΕΙΕ, σχετικά µε την ίδρυση ΕΚΤ, σχετικά µε τον προϋπολογισµό
του ΙΒΕΒ κλπ.
[έγγρ. περ. 250]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 11

1980-2003*

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους και έντυπα: έγγραφα σχετικά µε παραλαβή έργου
ΕΠΕΤ ΙΙ (2001), δεµένο έντυπο «Έκθεση προόδου ΠΑΒΕ 1996 Ανάπτυξη νέων
φαρµάκων µε εκλεκτική δράση σε ορµοεξαρτώµενους γυναικολογικούς καρκίνους»,
έγγραφα σχετικά µε ερευνητικό έργο για διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα,
δεµένο έντυπο «Activity Report 1996-1999» του ΙΒΕΒ-ΕΙΕ, δεµένο έντυπο ΕΠΕΤ ΙΙ,
«Τελική έκθεση ολοκλήρωσης έργου» 1998-2001, δεµένο έντυπο µε τίτλο «Εκδόσεις
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ΕΙΕ. Το παρελθόν-Το παρόν-Το µέλλον» 2000, δεµένο έντυπο µε ερευνητική
πρόταση 2003, δεµένο έντυπο µε υποβολή απολογισµού του ΙΒΕΒ προς το ΕΙΕ από
Κ. Σέκερη 2001, φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε παρουσίαση-αξιολόγηση του ΙΒΕΒ
2000, φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε υποψηφιότητα για θέση υποτρόφων στο ΚΟΧ
που υποβάλλεται προς τη γραµµατεία του ΕΙΕ 1980-1985, φάκελος µε έγγραφα
σχετικά µε στοιχεία ερευνητικού έργου και σχετική διαβιβαστική αλληλογραφία
1988-1992, φάκελος σχετικά µε «EEC Practical Course: Biomedical Applications of
Genetic Engineering» του ΚΒΕ, 1989, φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε την κατάρτιση
και υποβολή του προϋπολογισµού του ΕΙΕ για το 1986 και έγγραφα σχετικά µε
µήνυση του ∆ιεθύνοντα Σύµβουλου του ΕΙΕ Κλ. Νικολαϊδη κατά της διοίκησης του
Συλλόγου Προσωπικού ΕΙΕ για συκοφαντική δυσφήµηση 1986.
* υπάρχουν ταξινοµηµένα και στην DB
[έγγρ. περ. 150, έντυπα περ. 20]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 12

1994-2009*

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους και έντυπα: power point σχετικά µε το ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος», δεµένο έντυπο «Απολογισµός 1999» του ΙΒΕΒ-ΕΙΕ, αντίγραφο
νοµοσχεδίου «θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» 2008,
επισύναψη έντυπου ∆ελτίο Αξιολόγησης εργασίας από Κ. Σέκερη προς Προεδρείο
Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 2002, φάκελος σχετικά µε εκλογές στο EMBO 2002,
αλληλογραφία-συνάντηση σχετικά µε ερευνητικά προγράµµατα του ΕΙΕ που είναι
ανενεργά τα προηγούµενα 5 χρόνια (2006), εισερχόµενα από ΓΓΕΤ σχετικά µε
αποτελέσµατα αξιολόγησης ερευνητικού ιστού (2005), έντυπο «Απολογισµός 2003»
του ΙΒΕΒ-ΕΙΕ, έγγραφα σχετικά µε την αξιολόγηση του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»
(2004), φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε τη Σύνοδο Προέδρων για το Πενταετές
Πρόγραµµα Ανάπτυξης 2002-2006 (2003), φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε τις
διεθνείς συνεργασίες του ΕΙΕ, µε άρθρο σχετικά µε την κρίση στο ΕΙΕ (χ.χ. µάλλον
2008-2009), έκθεση προς τον ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά µε τις
δραστηριότητες και τα προβλήµατα του ΕΙΕ (1994), έντυπο «Οδηγός ∆ιαχείρισης
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Ερευνητικών Πόρων» της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Πόρων του ΕΙΕ
(2003) κλπ.
* υπάρχουν ταξινοµηµένα και στην DB
[έγγρ. περ. 250]

------------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 13

1994-2006*

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους και έντυπα: έντυπο σχετικά µε το Πενταετές
Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 2002-2006 (2003), υποβολή ερευνητικής
πρότασης (2003), δεµένο έντυπο µε σύµβαση εκτέλεσης έργου ΕΠΕΑΕΚ του
Τµήµατος Ιατρικής του Παν/µίου Πατρών (2001), υποβολή στοιχείων σχετικά µε την
καταγραφή του ερευνητικού δυναµικού (2006), δεµένο έντυπο «Απολογισµός 20002002» του ΕΙΕ (2003), φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε τη διαµάχη (εργασιακή
διαφορά) µε τον ∆. Σπαντίδο (1995-1998) και τη δικαστική διαµάχη (εργασιακή
διαφορά) µε τις παρασκευάστριες (1994).
* υπάρχουν ταξινοµηµένα και στην DB
[έγγρ. περ. 50, έντυπα περ. 10]

-------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 14

1977-1984

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους: φάκελος µε αποκόµµατα-φωτοτυπίες άρθρων
από τύπο σχετικά µε τα ερευνητικά ιδρύµατα και τα προβλήµατά τους, σχετικά µε τη
διαµάχη ερευνητών, διεθυντών ερευνητικών κέντρων και µελών του ∆Σ του ΕΙΕ,
σχετικά µε την ερευνητική πολιτική του κράτους, υποµνήµατα-προτάσεις για τον
εκσυγχρονισµό και την καλύτερη λειτουργία των κέντρων του ΕΙΕ από Κ. Σέκερη
κ.ά., αλληλογραφία σχετικά µε τις διαµάχες προσωπικού διοίκησης, υποβολή
απόψεων για τη δοµή και λειτουργία του ΕΙΕ από Κ. Σέκερη και Κλ. Νικολαϊδη προς
υπουργό

Ράλλη

(1977-1983),

φάκελος

µε

δακτυλογραφηµένο

«Κανονισµό
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Λειτουργίας» του ΕΙΕ (1981), αλληλογραφία, πρακτικά ∆Σ, ανακοινώσεις, σύµβαση
εργασίας µεταξύ Λ. Ζέρβα, προέδρου ΕΙΕ και Κ. Σέκερη µε την οποία ο δεύερος
προσλαµβάνεται ως ∆ιευθυντής του ΚΒιΕ (1977), έτη 1977-1982, φάκελος µε
κανονισµό λειτουργίας του ΕΙΕ, υπηρεσιακή αλληλογραφία, φωτοτυπίες-αποκόµµατα
άρθρων τύπου σχετικά µε την έρευνα και τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα,
επιστολές-υποµνήµατα προς την πολιτική ηγεσία (1978-1984), έντυπο βιβλιαράκι
«Βασιλικό ∆ιάταγµα περί εγκρίσεως συστάσεως του ιδρύµατος» του ΚΒΙΕ, 1958,
σχετικά µε το νόµο πλαίσιο «ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας»
(ΦΕΚ, νοµοσχέδιο, εισηγητική έκθεση, σηµειώσεις, τροπολογίες, φωτοτυπίες άρθρων
τύπου,1983-1984).
[έγγρ. περ. 250]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 15

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους: αλληλογραφία µε Θεόφιλο Θεοφανίδη από
Παν/µιο Μόντρεαλ (1977), απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά µε
προσφυγή του ΕΙΕ κατά του ΙΚΑ (1983), αλληλογραφία του Κ. Σέκερη µε υπουργό
Συντονισµού Ι. Παλαιοκρασά και πρόεδρο ΕΙΕ Φεσσά σχετικά µε προβλήµατα
λειτουργίας του ΕΙΕ (σχετικά µε σύνδεση του ΕΙΕ µε το ∆ήλιο Ινστιτούτο)-1980,
υποβολή προς Κ. Σέκερη βιογραφικού-εργασιών του ∆. Σπαντίδου (1978),
αλληλογραφία Κ. Σέκερη µε Έφη Παπαχαριλάου (αντίγραφα χειρόγραφων
επιστολών, 1984-1992), έγγραφα σχετικά µε την αντιδικία του Συλλόγου
Προσωπικού ΕΙΕ και του ∆ιευθυντή του Κέντρου Θεωρητικής και Φυσικής ΧηµείαςΕΙΕ Κλ. Νικολαϊδη (1987), αλληλογραφία εµπλεκόµενων φορέων και προσώπων
σχετικά µε την απόφαση του ∆Σ του ΕΙΕ για τη λειτουργία των Κέντρων του ΕΙΕ
(αντιδράσεις, υποµνήµατα, δακτυλόγραφη «Απόφαση του ∆Σ του Εθνικού Ιδρύµατος
Ερευνών για ζητήµατα λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων του», πρακτικά
συνεδρίασης ∆Σ κλπ.), 1979-1982. Οι φάκελοι βρέθηκαν όλοι µαζί κλεισµένοι µέσα
σε µια πλαστική σακούλα.
[έγγρ. περ. 80]

--------------------------------
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Α.Κ ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 16 (Α-ΣΤ)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 1984-1989
Φάκελος που περιέχει 6 υποφακέλους µε αιτήσεις για θέσεις εργασίας (τεχνικού
επιστήµονα ή ερευνητή) στο ΚΒΙΕ. Περιλαµβάνει

συστατικές επιστολές και

δικαιολογητικά όπως βιογραφικά, εργασίες, δηµοσιεύσεις. Ακόµη περιέχει αιτήσεις
και προσλήψεις για τη θέση επιστηµονικού συνεργάτη και ερευνητή. Οι υποφάκελοι
Ε και ΣΤ αφορούν αιτήσεις για πρόσληψη και κάλυψη θέσης ερευνητή Α του ∆ηµ. Α.
Σπαντίδου και άλλων υποψηφίων στο ΕΙΕ µε συνηµµένα τα σχετικά δικαιολογητικά
(βιογραφικό, δηµοσιεύσεις, ανάτυπα και φωτογραφίες άρθρων, επιστολές προς Κ.
Σέκερη κλπ.), ετών 1984 και 1987.
[ΕΓΓΡ.ΠΕΡ.350]
--------------------------Α.Κ ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 17
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ, 1989
Φάκελος που περιλαµβάνει 2 υπoφακέλους µε αιτήσεις προς το ΙΒΕΒ για
µεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά µε τη βιολογία, συστατικές επιστολές,
βιογραφικά, θέµατα εξετάσεων και γραπτά των διαγωνιζοµένων. Επίσης περιέχει
προκηρύξεις για θέσεις εργασίας, µεταπτυχιακά και διδακτορικά. Ακόµη περιέχει και
τα ονόµατα των αιτούντων.
[ ΕΓΓΡ.ΠΕΡ.20]
------------------------------Α. Κ ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 18(Α-Β)
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ,1986-1989
Φάκελοι που περιέχουν εισερχόµενη και εξερχόµενη αλληλογραφία του Κ. Σέκερη
ως διευθυντή του ΙΒΕΒ. Ενδεικτικά περιλαµβάνει επιστολές για επιστηµονική
συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα σε άλλες χώρες, επιστολές αξιολόγησης και
χρηµατοδότησης του ΕΙΕ. Περιλαµβάνει επίσης το αίτηµα του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας για δηµιουργία κεντρικής βιβλιοθήκης µέσα στο Πανεπιστήµιο και το
αίτηµα του ΕΟΦ για απλούστευση του εκτελωνισµού κάποιων βιολογικών υλικών.
Περιέχονται, υποτροφίες, συµµετοχές σε συνέδρια και καταστάσεις αιτηµάτων
συνεδρίων Θετικών Επιστηµών. Ακόµη βρίσκουµε συστατικές επιστολές, αποδείξεις,
συµβάσεις εργασίας, πιστοποιητικά-βεβαιώσεις εργασίας, προσκλήσεις σε συνέδρια
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και εκδηλώσεις και µερικά αποκόµµατα εφηµερίδας που αφορούν κυρίως
επιστηµονικά-ερευνητικά θέµατα (π.χ. Ινστιτούτο Παστέρ).
[ΕΓΓΡ.ΠΕΡ.130]
---------------------------Α. Κ ΣΕΚΕΡΗ/ΙΒΕΒ-ΕΙΕ 19
Αλληλογραφία ποικίλα,1983-1987
Φάκελος που περιέχει διάφορα εισερχόµενα προς τον Κ. Σέκερη ως διευθυντή του
ΙΒΕΒ. Ενδεικτικά περιλαµβάνει: αλληλογραφία µε ξένα πανεπιστήµια και ερευνητικά
κέντρα, αποστολή εργασιών-δηµοσιεύσεων προς Κ. Σέκερη από τρίτους, φωτοτυπίες
άρθρων, διοικητική-υπηρεσιακή αλληλογραφία µε υπαλλήλους-προσωπικό ΙΒΕΒΕΙΕ, βεβαιώσεις-πιστοποιητικά, χορήγηση καλοκαιρινών αδειών, αίτηση από
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά για ενίσχυσή της µε έντυπα από το ΙΒΕΒ-ΕΙΕ κλπ.,
έτη 1983-1987.
[ΕΓΓΡ.ΠΕΡ.50]
-----------------------------
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Γ. ΕΡΕΥΝΑ

«Ερευνητικά Προγράµµατα»

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων του ΙΒΕΒ, τα οποία χρηµατοδοτούνται από
διαφόρους φορείς και ιδρύµατα (δηµόσια ή ιδιωτικά). Περιλαµβάνει αλληλογραφία
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση προς το Υπουργείο Βιοµηχανίας Ενέργειας και
Τεχνολογίας, άρθρα, προϋπολογισµούς, απολογισµό ερευνητικών προγραµµάτων,
έγγραφα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του 1989-1993, αποκόµµατα εφηµερίδας
σχετικά µε το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ερευνητικές προτάσεις προς το
ίδρυµα Λεβέντη. Επίσης φάκελος που αφορά συµµετοχή του Κ. Σέκερη σε
αξιολόγηση ερευνητικής πρότασης προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
έτος 1989.
(Εγγρ. 100)

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων του ΙΒΕΒ, τα οποία χρηµατοδοτούνται από
διαφόρους φορείς και ιδρύµατα (δηµόσια ή ιδιωτικά). Περιλαµβάνει έντυπα
υποβολής προτάσεων, αλληλογραφία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση ερευνητικών
προγραµµάτων.
(Εγγρ. 100)

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων του ΙΒΕΒ, τα οποία χρηµατοδοτούνται από
διαφόρους φορείς και ιδρύµατα (δηµόσια ή ιδιωτικά). Περιλαµβάνει αναλύσεις
ερευνητικών

προγραµµάτων,

ερευνητικές

προτάσεις,

µελέτη

ανάδειξης

χρηµατοδοτικών ευκαιριών (βιβλίο δεµένο µε σπιράλ).
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(Εγγρ. 100)

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων του ΙΒΕΒ, τα οποία χρηµατοδοτούνται από
διαφόρους φορείς και δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα (Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΙΕ).
Περιλαµβάνει αναλύσεις ερευνητικών προγραµµάτων (αναλυτικές προδιαγραφές),
ερευνητικές προτάσεις,
(Εγγρ. 100)

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση έρευνας που
αφορά τα µιτοχόνδρια. Περιέχει διάφορους υποφακέλους που περιέχουν πειράµατα,
ανάτυπα που σχετίζονται µε τα µιτοχόνδρια, φωτογραφικό υλικό από εργαστήριο,
σηµειώσεις.
(Εγγρ. 100)
-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση του
ερευνητικού προγράµµατος UMDO. Περιέχει ερευνητικά προγράµµατα (ΠΕΠ),
υποφακέλους µε ανάτυπα επιστηµονικού περιεχοµένου.
(Εγγρ. 100)

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση

διαφόρων

ερευνητικών

προγραµµάτων

του

ΙΒΕΒ,

τα

οποία

χρηµατοδοτούνται από διαφόρους φορείς και δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα
(Υπουργείο Ανάπτυξης). Περιέχει τον απολογισµό ερευνητικών προγραµµάτων
µεταξύ του ΙΒΕΒ και του Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ),
επιχειρησιακό

πρόγραµµα

έρευνας

και

τεχνολογίας

και

άλλα

ερευνητικά

προγράµµατα.
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(Εγγρ. 100)

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 8
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση του
ερευνητικού προγράµµατος Biomedical and Health Research (BIOMED 2) από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιέχει ανάτυπα και άρθρα.
(Εγγρ. 100)

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 9
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση

διαφόρων

ερευνητικών

προγραµµάτων

του

ΙΒΕΒ,

τα

οποία

χρηµατοδοτούνται από διαφόρους φορείς και δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα. Περιέχει
επιστολές προς το Υπουργείο Εργασίας-∆ιεύθυνση Κοινοτικών Προγραµµάτων
Επιµόρφωσης για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο για πρόγραµµα
επιµόρφωσης στον τοµέα Υγεία-Ιατρικά Επαγγέλµατα, δηλώσεις πληρωµής
αποδοχών, αιτήσεις πληρωµής από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, διαφάνειες από
τα σεµινάρια εργασίας.
(Εγγρ. 100)

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 10
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση

διαφόρων

ερευνητικών

προγραµµάτων

του

ΙΒΕΒ,

τα

οποία

χρηµατοδοτούνται από διαφόρους φορείς και δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα. Περιέχει
αναλύσεις ερευνητικών προγραµµάτων, αξιολογήσεις του πρύτανη, επιχειρησιακό
πρόγραµµα έρευνας και τεχνολογίας, αλληλογραφία σχετικά µε την ενηµέρωση και
χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων.
(Εγγρ. 100)

----------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων του ΙΒΕΒ, τα οποία χρηµατοδοτούνται από
διαφόρους φορείς και δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα (Υπουργείο Ανάπτυξης-Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Περιέχει έντυπα για την υποβολή προτάσεων,
περιγραφές ερευνητικών έργων.
(Εγγρ. 80)

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 12
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση του
ερευνητικού προγράµµατος STRIDE HELLAS (1991-1993) από το ΙΒΕΒ προς τη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας-Τµήµα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Περιέχει αλληλογραφία για την ενηµέρωση και τη χρηµατοδότηση του ερευνητικού
προγράµµατος, αναλύσεις του προγράµµατος.
(Εγγρ. 80)

---------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 13(Α)
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση και την
υλοποίηση διαφόρων προγραµµάτων του ΙΒΕΒ, τα οποία χρηµατοδοτούνται από
διαφόρους φορείς και δηµόσια ή ιδιωτικά ιδρύµατα (Υπουργείο ΒιοµηχανίαςΕνέργειας και Τεχνολογίας). Περιέχει ερευνητικά προγράµµατα σχετικά µε
µιτοχόνδρια. Περιέχει αναλυτικές εκθέσεις, έγγραφα που αφορούν την ενίσχυση
προγράµµατος του ερευνητικού δυναµικού (ΠΕΝΕ∆).
(Εγγρ. 80)
-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 13(Β)
Ντοσιέ που περιέχει υποφακέλους µε ανάτυπα σχετικά µε τα µιτοχόνδρια,
έγγραφα που αφορούν εκθέσεις προόδου και πειράµατα ερευνητικών προγραµµάτων.
(Εγγρ. 80)

---------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 14(Α)
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση του
ερευνητικού προγράµµατος MITOCROSS. Περιέχει ερευνητικές προτάσεις.
(Εγγρ. 50)

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 14(Β)
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα σχετικά µε το θέµα της ερευνητικής πρότασης
(MITOCROSS), πειράµατα, αναλύσεις του προγράµµατος.
(Εγγρ. 50)

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 15
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα
ανταγωνιστικότητας (χορήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης-Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Τεχνολογίας). Περιέχει έγγραφα προϋπολογισµού, έντυπα υποβολής
ερευνητικών προτάσεων, ανάτυπα, ολοκληρωµένη ερευνητική πρόταση του Νίκου
Οικονοµάκου.
(Εγγρ. 100)

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 16
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε την αίτηση πρόσληψης της ερευνήτριας
Έφης Παπαχαριλάου. Περιέχει αλληλογραφία, βιογραφικό σηµείωµα, ερευνητικό
πρόγραµµα, πειράµατα, απόκοµµα εφηµερίδας. Υπάρχει µια εργασιακή διαφορά µε
την ερευνήτρια (εξώδικο).
(Εγγρ. 80)

----------------------------

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 17
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε κοινό ερευνητικό πρόγραµµα
Γιουγκοσλαβίας

και

Ελλάδας.

Περιέχει

ανάτυπα,

έντυπο

πρότασης

του

προγράµµατος, αναλύσεις και συµπεράσµατα της έρευνας.
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(Εγγρ. 50)

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 18
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση του
ερευνητικού προγράµµατος MITOCROSS. Περιέχει αλληλογραφία για ενηµέρωση
και χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, ερευνητικά προγράµµατα (19992002), άρθρα, ανάτυπα.
(Εγγρ. 100)

---------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 19

1994-2009
Φάκελος που περιέχει διαφόρους υποφακέλους σχετικά µε ερευνητικά προγράµµατα:
ασυµπλήρωτες φόρµες για υποβολή ερευνητικών προγραµµάτων, φάκελος µε
υποβολή πρότασης ερευνητικού έργου «Υποδοχείς οιστρογόνων και λειτουργία των
µυοκαρδιακών κυττάρων» σε συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας (2007-2009), φάκελος µε
σηµειώσεις, αλληλογραφία κλπ. σχετικά µε έρευνα για ER-GR-mitos (2006),
φάκελος µε έγγραφα και έντυπα σχετικά µε ερευνητική πρόταση στο πλαίσιο του
ΠΕΝΕ∆ ΙΙ-1994, φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε ερευνητική πρόταση του Girard
Cabello 2000-2003 (αλληλογραφία, χειρόγραφες σηµειώσεις, άρθρα, ανάτυπα κλπ.)
[έγγρ. περ. 150]

-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 20

Αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων-προγραµµάτων 1989-1990

Φάκελος

που

περιέχει

υποφακέλους

µε

εισερχόµενα

από

τη

∆ιεύθυνση

Επιστηµονικής Πολιτικής της ΓΓΕΤ µε αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων για
έργα του Προγράµµατος Ενίσχυσης Ερευνητικού ∆υναµικού-ΠΕΝΕ∆ 1989-1990,
υποφάκελο µε αίτηση της Επιτροπής Ερευνών του Παν/µίου Ιωαννίνων προς Κ.
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Σέκερη να αξιολογήσει ερευνητικό πρόγραµµα (1989), υποφάκελο µε αξιολόγηση
αποτελεσµάτων ερευνητικού έργου από τη ΓΓΕΤ (1990).
[έγγρ. περ. 100]

-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 21

Αξιολογήσεις-υποβολές ερευνητικών προτάσεων-προγραµµάτων 1989-1990 κλπ.

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε: υποβολή προς Κ. Σέκερη ερευνητικής
πρότασης προγράµµατος Bridge (1990), αίτηση από Ελληνική Ενδοκρινολογική
Εταιρεία προς Κ. Σέκερη να αξιολογήσει 2 εργασίες που υποβλήθηκαν προς αυτήν
για χρηµατικό βραβείο (1990), υποφάκελοι µε εισερχόµενα από τη ∆ιεύθυνση
Επιστηµονικής Πολιτικής της ΓΓΕΤ µε φύλλα αξιολόγησης προτάσεων ΠΕΝΕ∆
1989, υποφάκελος µε φόρµες αιτήσεων επιχορηγήσεων για Έρευνα και Τεχνολογία
(Contract Negotiation Form) από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, χ.χ.,
υποφάκελος µε έγγραφα σχετικά µε το Πρόγραµµα δηµιουργίας Ερευνητικών
Κοινοπραξιών της ΓΓΕΤ (συµµετοχή Κ. Σέκερη στην επιτροπή αξιολόγησης
προτάσεων στο Πρόγραµµα, προκηρύξεις, ενηµερωτικά φυλλάδια κλπ.), έτη 19891990.
[έγγρ. περ. 100]

----------------------------
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«Ερευνητική Πολιτική»
Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 1

Νόµος πλαίσιο «ανάπτυξη επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας» κ.ά., 1978-1984

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο έρευνας και
τεχνολογίας, τα ερευνητικά ιδρύµατα και τα ΑΕΙ: σηµειώσεις, φωτοτυπίες άρθρων
από εφηµερίδες-τύπο, θέσεις κοµµάτων, συνδικαλιστών, σχέδιο νόµου «για την
ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας» του 1983, αντιδράσειςπροτάσεις Συλλόγου Προσωπικού ΕΙΕ, ερευνητών και επιστηµόνων ερευνητικών
κέντρων, ανακοινώσεις φορέων, σχετικά µε τον κανονισµό λειτουργίας του ΕΙΕ και
λοιπά που σχετίζονται µε τους νόµους πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία του
1977 και του 1983.
[έγγρ. περ. 200]

--------------------------Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 2

1987-1989

Φάκελος που περιέχει εισηγήσεις του Κ. Σέκερη σχετικά µε τη λειτουργία του
«Ινστιτούτου Flemming», πρακτικά της εισηγητικής επιτροπής για τους ερευνητικούς
στόχους του ιδρύµατος «Α. Φλέµινγκ», εισερχόµενα από τη ΓΓΕΤ σχετικά µε τη
συµµετοχή του ΚΒΙΕ-ΕΙΕ στο ∆ιεθνές Κέντρο Γενετικής Μηχανικής και
Βιοτεχνολογίας (ICGEB), λοιπή αλληλογραφία ΓΓΕΤ-ΚΒιΕ σχετικά µε ερευνητικά
προγράµµατα (1987) και επιστολή Επιτροπής Πανεπιστηµιακών προς υπουργό ΒΕΤ
Α. Πεπονή µε την οποία διαµαρτύρονται για τη λειτουργία της ΓΓΕΤ (1989) κλπ.
[έγγρ. περ. 70]

-----------------------------Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 3

«Βιοτεχνολογία», 1991-1993
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Φάκελος που περιέχει υποφακέλους σχετικά µε την πολιτική βιοτεχνολογίας:
περιοδικά, φυλλάδια, άρθρα, προτάσεις για ανάπτυξη βιοτεχνολογίας και πολιτική
βιοτεχνολογίας, ενηµερωτικά δελτία ΓΓΕΤ, άρθρα από εφηµερίδες, «Μελέτη κλάδου
βιοτεχνολογίας» από ΕΤΒΑ, «Προσχέδιο συνθετικής έκθεσης στον τοµέα της
βιοτεχνολογίας», βιβλιαράκι «Biotechnology: a strategy for industrial strength» του
Biotechnology Joint Advisory Board-1991 κλπ., έτη 1991-1993
[έγγρ. περ. 120]

--------------------------Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 4

«EUROHORCS», 1993-1996

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη δραστηριότητα, τη λειτουργία, τους
σκοπούς,

την

Ερευνητικών

πολιτική κλπ.
Οργανισµών):

του EUROHORCs (επικεφαλής Ευρωπαϊκών
αλληλογραφία

µελών,

ετήσιες

συναντήσεις,

ενηµερωτικά, αναφορές-εκθέσεις κλπ., έτη 1993-1996
[έγγρ. περ. 50]

-------------------------------Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 5

Θεσµικό πλαίσιο Ε&Τ, 2005-2006

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε την αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου
έρευνας στην Ελλάδα: υλικά της Επιτροπής για την κατάρτιση και υποβολή
προτάσεων, άρθρα, αλληλογραφία, δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις προτάσεις και τις
προθέσεις του υπουργείου για νέο νοµοσχέδιο Έρευνας και Τεχνολογίας στην
Ελλάδα,

πρώτα

προσχέδια

νόµου,

γνωµοδοτήσεις

πάνω

στο

νοµοσχέδιο,

παρατηρήσεις, σχόλια µελών διυπουργικής επιτροπής και άλλων, υπηρεσιακή
αλληλογραφία µε Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, παρατηρήσειςπροτάσεις-εισηγήσεις εκπροσώπων Ερευνητικών Κέντρων και άλλων φορέων κλπ.,
έτη 2005-2006.
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[έγγρ. περ. 300]

----------------------------Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 6

Αξιολόγηση ΙΒΕΒ, σχέδιο νόµου «Τεχνολογική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της
Έρευνας και άλλες διατάξεις», 2000

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε την αξιολόγηση του ΙΒΕΒ και τη
συζήτηση γύρω από το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Τεχνολογική αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων της Έρευνας και άλλες διατάξεις», έτος 2000.
[έγγρ. περ. 120]

------------------------------Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 7

2004-2009

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τα ερευνητικά ιδρύµατα: αφιέρωµα του
«Επτά Ηµέρες» της Καθηµερινής 23/11/1997 στο ΕΙΕ και χειρόγραφο άρθρο σε αυτό
του Κ. Σέκερη για το ΙΒΕΒ, Πρόγραµµα και Βασικά Κείµενα από το 1ο Συµπόσιο της
Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για την Έρευνα και την Τεχνολογία στην Ελλάδα
(2005), έγγραφα του 2009 (αλληλογραφία, επιστολές, άρθρα-αποκόµµατα τύπου
κλπ.) σχετικά µε τις αντιδράσεις για την πρόθεση της κυβέρνησης για την
αναδιάρθρωση των ερευνητικών ιδρυµάτων-κέντρων, έγγραφα (αλληλογραφία,
έγγραφα της ∆ιυπουργικής Επιτροπής, προτάσεις, θέσεις φορέων, εισηγήσεις κλπ.)
σχετικά µε το νοµοσχέδιο για την αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου Έρευνας και
Τεχνολογίας στην Ελλάδα (2006), φόρµα αίτησης ερευνητικής πρότασης (2005),
φάκελος µε πρόγραµµα και υλικά της Συνόδου Προέδρων Ελληνικών Ερευνητικών
Κέντρων-2007. Επίσης έντυπα: ΕΙΕ 1958-2000, Institute of Biological Research and
Biotechnology, Ερευνητικοί Φορείς (ΓΓΕΤ-2000), Ε&Τ ενηµερωτική έκδοση της
ΓΓΕΤ (2004).
[έγγρ. περ. 150]
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---------------------------Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 8

1976-1992

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους σχετικά µε την πολιτική έρευνας στην Ελλάδα:
αποκόµµατα-φωτοτυπίες άρθρων εφηµερίδων-περιοδικών, αλληλογραφία µε ΕΙΕ,
ΓΓΕΤ και άλλους φορείς, σχετικά µε το νοµοσχέδιο του Γ. Λιάνη για την προώθηση
της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας,

ανακοινώσεις του Συλλόγου

Προσωπικού ΕΙΕ. Γενικά πάσης φύσης υλικό σχετικά µε τα προβλήµατα των
ερευνητικών κέντρων, την πολιτική και το θεσµικό πλαίσιο Ε&Τ στην Ελλάδα,
κυρίως τύπος και αλληλογραφία. Επίσης φωτοτυπηµένη Τελική Έκθεση µε τίτλο
«Εκτίµησις διεξαγοµένων επιστηµονικών ερευνών και προτάσεις δια την πολιτικήν
της Ελλάδος εις τον χώρον της επιστήµης και τεχνολογίας» που υπέβαλε προς το
υπουργείο Συντονισµού το ∆εκέµβριο του 1969 η STD INTERNATIONAL
RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION.
[έγγρ. περ. 250]

-------------------------------Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 9

1986-1989

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους: εισερχόµενα από τη ∆ιεύθυνση Επιστηµονικής
Πολιτικής της ΓΓΕΤ σχετικά µε το Πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆ 1989 (κανονισµός, οδηγίες,
επιτροπή κατάρτισης κανονισµού, εισηγήσεις, προτάσεις κλπ.), εισερχόµενα από
ΓΓΕΤ και ΕΣΥΕ σχετικά µε την κατάρτιση και υποβολή ∆ελτίων ΑπογραφήςΣτατιστικής Έρευνας των Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Ερευνητικών Μονάδων
και δελτίο απογραφής του Κέντρου Οργανικής Χηµείας (1986-1988), έγγραφα
σχετικά µε τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής κρίσης για το ∆ιευθυντή του
Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων (1989), εξερχόµενα προς ΓΓΕΤ σχετικά
µε την αξιολόγηση υποψηφίων για τη θέση του ∆ιευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ (1989),
εισερχόµενα από ΓΓΕΤ σχετικά µε υποτροφίες, πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας,
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επιχορηγήσεις για έρευνα στα ΑΕΙ, διασκέψεις-ηµερίδες, υποβολή πίνακα
προµηθειών, χρηµατοδοτήσεις από ΕΟΚ κλπ. (1989).
[έγγρ. περ. 150]
-----------------------Α. Κ. Σέκερη/ερευνητική πολιτική 10

ΓΓΕΤ, Πρόγραµµα Συγχρηµατοδοτήσεων 1989

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε το Πρόγραµµα Συγχρηµατοδοτήσεων της
ΓΓΕΤ: εισηγήσεις προς την ∆ιεύθυνση Επιστηµονικής Πολιτικής σχετικά µε το
πρόγραµµα, εισερχόµενα από τη ΓΓΕΤ σχετικά µε τις επιτροπές αξιολόγησης, τη
λειτουργία και τις αρµοδιότητές τους, µε το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτήσεων κλπ.,
έτος 1989.
[έγγρ. περ. 30]

-----------------------------
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∆. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

«Εταιρείες»

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1
1976-1988

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε εταιρείες, οργανισµούς, σωµατεία, ιδρύµατα
κλπ. επιστηµονικά και άλλα, ελληνικά και ξένα (ενδεικτικά: Σύλλογος Αποφοίτων Η΄
Γυµνασίου Αθηνών, Πανελλήνιο Κέντρο Ογκολογικών Ερευνών, Ελληνική Εταιρεία
Βιοτεχνολογίας, Biopolitics International Organisation, Ελληνική Ανθρωπολογική
Εταιρεία,

Ελληνική

Εταιρεία

Ιολογίας,

Ελληνική

Ογκολογική

Εταιρεία,

Ελληνογερµανικός Ιατρικός Σύνδεσµος, The New York Academy of Sciences,
Ένωση Καθηγητών Φυσικοµαθηµατικών Σχολών ΑΕΙ): φυλλάδια, αλληλογραφία,
καταστατικά, ενηµερωτικά, προσκλήσεις, συνδροµές κλπ. Έτη 1976-1988.
[έγγρ. περ. 120]

-----------------------------------------

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2

1979-2002

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε εταιρείες, οργανισµούς, σωµατεία, ιδρύµατα
κλπ. επιστηµονικά και άλλα, ελληνικά και ξένα (ενδεικτικά: Ελληνικό Ίδρυµα
Καρδιολογίας,

Έλληνες

Εθελοντές,

European

Society

for

Comparative

Endocrinology, Gesellschaft fur Entwicklungsbiologie, Όµιλος Φίλων Ελληνικού
Ινστιτούτου Pasteur, The New York Academy of Sciences, Gesellschaft fur
Biologische

Chemie,

Deutsche

Gesellschaft

fur

Zellbiologie):

φυλλάδια,

αλληλογραφία, καταστατικά, ενηµερωτικά, προσκλήσεις, συνδροµές κλπ. Έτη 19792002.
[έγγρ. περ. 100]
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---------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 3 A

1989-1993

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε εταιρείες, οργανισµούς, σωµατεία, ιδρύµατα
κλπ. επιστηµονικά και άλλα, ελληνικά και ξένα (ενδεικτικά: European Society of
Mastology, Deutsche Gesellschaft fur Zellbiologie, Ελληνική Βιοχηµική και
Βιοφυσική Εταιρία, Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας, The American Society for Cell
Biology, Φοιτητικός Επιστηµονικός Όµιλος Βιολογίας, Ελληνική Εταιρία Κλινικής
Χηµείας-Κλινικής

Βιοχηµείας):

φυλλάδια,

αλληλογραφία,

καταστατικά,

ενηµερωτικά, προσκλήσεις, συνδροµές κλπ. Έτη 1989-1993.
[έγγρ. περ. 100]
---------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 3 B

FEBS, 1986-1990

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις
δραστηριότητες της Federation of European

Biochemical Societies-FEBS:

αλληλογραφία, διοργάνωση επιστηµονικών συναντήσεων, µαθήµατα, summer
schools κλπ., έτη 1986-1990.
[έγγρ. περ. 200]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 4

1993-2003
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε εταιρείες, οργανισµούς, σωµατεία, ιδρύµατα
κλπ. επιστηµονικά και άλλα, ελληνικά και ξένα (ενδεικτικά: Ελληνική Εταιρία
Κλινικής Χηµείας-Κλινικής Βιοχηµείας, Παιδικά Χωριά SOS, European Molecular
Biology Organisation-EMBO, Σύλλογος Αποφοίτων Η΄ Γυµνασίου Αθηνών,
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Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία , Όµιλος Φίλων Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur,
Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Ωνάσης, ∆ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας): φυλλάδια,
αλληλογραφία, ενηµερωτικά, προσκλήσεις, συνδροµές κλπ. Έτη1993-2003.
[έγγρ. περ. 150]

-----------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 5

2003-2004

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε εταιρείες, οργανισµούς, σωµατεία, ιδρύµατα
κλπ. επιστηµονικά και άλλα, ελληνικά και ξένα (ενδεικτικά: ∆ελφική Εταιρεία,
Όµιλος Φίλων Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, Σύλλογος Αποφοίτων Η΄ Γυµνασίου
Αθηνών, Παιδικά Χωριά SOS, Deutsche Gesellschaft fur Zellbiologie, Ελληνική
Ενδοκρινολογική

Εταιρεία,

Scientific

American):

φυλλάδια,

αλληλογραφία,

ενηµερωτικά, προσκλήσεις, συνδροµές κλπ. Έτη 2003-2004.
[έγγρ. περ. 150]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 6

2004-2005

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε εταιρείες, οργανισµούς, σωµατεία, ιδρύµατα
κλπ. επιστηµονικά και άλλα, ελληνικά και ξένα (ενδεικτικά: Σώµα Οµότιµων
Καθηγητών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χηµείας-Κλινικής
Βιοχηµείας, Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Βιοχηµείας και
Μοριακής Βιολογίας-ΕΕΒΜΒ, Scientific American, Ίδρυµα Μποδοσάκη, Ελληνική
Εταιρεία Ορολογίας, American Association for the Advancement of Science-AAAS,
Εθνικό Κέντρο ∆ιαβήτη-ΕΚΕ∆Ι, ∆ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας): φυλλάδια,
αλληλογραφία, ενηµερωτικά, προσκλήσεις, συνδροµές κλπ. Έτη 2004-2005.
[έγγρ. περ. 120]
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7

2005-2009

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε εταιρείες, οργανισµούς, σωµατεία, ιδρύµατα
κλπ. επιστηµονικά και άλλα, ελληνικά και ξένα (ενδεικτικά: German Cancer
Research Center, Academia Europeana, EMBO, American Association for the
Advancement of Science-AAAS, Ελληνική Εταιρία Κλινικής Χηµείας-Κλινικής
Βιοχηµείας, World Academy of Art and Science, Ίδρυµα Μποδοσάκη, Σώµα
Οµότιµων Καθηγητών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Carnegie Institution for Science,
Λέσχη της Ρώµης-Ελληνικό Παράρτηµα, Ελληνική Εταιρεία Βιοχηµείας και
Μοριακής

Βιολογίας-ΕΕΒΜΒ):

φυλλάδια,

αλληλογραφία,

ενηµερωτικά,

προσκλήσεις, συνδροµές, ενεργοποίηση του Κ. Σέκερη ως µέλους του New York
Academy of Science κλπ. Έτη 2005-2009.

[έγγρ. περ. 200]

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 8

2008-2009

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε εταιρείες, οργανισµούς, σωµατεία, ιδρύµατα
κλπ. επιστηµονικά και άλλα, ελληνικά και ξένα (ενδεικτικά: German Cancer
Research Center, ∆ιεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυµα Κω-∆ΙΙΚ, Biopolitics International
Organisation, Σώµα Οµότιµων Καθηγητών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Παιδικά Χωριά
SOS, ΕΚΕ∆Ι): φυλλάδια, αλληλογραφία, ενηµερωτικά, προσκλήσεις, συνδροµές κλπ.
Έτη 2008-2009.
[έγγρ. περ. 60]

---------------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 9

∆ΙΙΚ, Χωριά SOS, 2004-2007

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε το ∆ιεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυµα Κω-∆ΙΙΚ
και τα Παιδικά Χωριά SOS): φυλλάδια, αλληλογραφία, ενηµερωτικά, προσκλήσεις,
συνδροµές, εκδηλώσεις κλπ. Έτη 2004-2007.
[έγγρ. περ. 120]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 10

1996-2008

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε: Εταιρεία Έρευνας Βιολογίας Πεπτικού
Συστήµατος, ∆ιεθνή Ακαδηµία Ελευθερίας, Ίδρυµα Γληνού, ∆ελφική Εταιρεία,
∆ΙΙΚ): φυλλάδια, αλληλογραφία, ενηµερωτικά, προσκλήσεις, εκδηλώσεις κλπ.. Έτη
1996-2008.
[έγγρ. περ. 100]
----------------------------

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 11

1998-2008

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε: Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και
Θεραπείας

του

Σακχαρώδη

∆ιαβήτη-ΕΚΕ∆Ι

(αλληλογραφία,

Καταστατικό,

Πρακτικά, σχετικά επιστηµονικά άρθρα), Κοινωφελές Ίδρυµα Ωνάση (υποτροφίες),
Φίλοι Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών (µελέτη, φυλλάδια, τελικό σχέδιο). Έτη 19982008.
[έγγρ. περ. 80]

-------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 12

Παιδικά Χωριά SOS, 2002-2008

Φάκελος που περιέχει ενηµερωτικά, διαφηµιστικά φυλλάδια (ελληνικά και
ξενόγλωσσα) για τα Χωριά SOS, ιατρικές εξετάσεις παιδιών, Έκθεση Αξιολόγησης
Παιδικών Χωριών SOS από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ (2006),
ντοσιέ µε τίτλο «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, Στέγη Νέων Αθηνών, ΣτατιστικάΕρευνητικά δεδοµένα, 2002-2005», αλληλογραφία, ενηµερωτικά, εκδηλώσεις,
αποκόµµατα τύπου, πρακτικά, προϋπολογισµός κλπ. σχετικά µε τα Παιδικά Χωριά
SOS, και άλλο υλικό για άλλα ιδρύµατα για τα παιδιά (Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας, αλληλογραφία ιδρύµατος «Μαζί για το Παιδί» κλπ.), έτη 2002-2008.
[έγγρ. περ. 200]

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 13 A

European Science Foundation-ESF, 1988

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα (αλληλογραφία, φυλλάδια, εκθέσεις, προγράµµατα
συναντήσεων κλπ.) σχετικά µε τις δραστηριότητες του ESF (γενικές συνελεύσεις,
συναντήσεις, προγράµµατα, προτάσεις κλπ.), έτος 1988.
[έγγρ. περ. 100]

------------------------------

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 13 B

European Science Foundation-ESF, 1989

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα (αλληλογραφία, φυλλάδια, εκθέσεις, προγράµµατα
συναντήσεων κλπ.) σχετικά µε τις δραστηριότητες του ESF (γενικές συνελεύσεις,
συναντήσεις, προγράµµατα, προτάσεις κλπ.), έτος 1989.
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[έγγρ. περ. 100]

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 13 Γ

European Science Foundation-ESF, 1987-1991

Φάκελος που περιέχει έγγραφα (αλληλογραφία, φυλλάδια, εκθέσεις, προγράµµατα
συναντήσεων κλπ.) σχετικά µε τις δραστηριότητες του ESF (γενικές συνελεύσεις,
συναντήσεις, προγράµµατα, προτάσεις κλπ.), έτη 1987-1991.
[έγγρ. περ. 100]

----------------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 13 ∆

Έντυπα European Science Foundation-ESF, 1986-1991

Φάκελος που περιέχει έντυπα σχετικά µε τις δραστηριότητες του ESF (διαφηµιστικά,
αναφορές, εκθέσεις κλπ.), έτη 1987-1991. Επίσης έντυπα του National Environment
Research Council-NERC ετών 1986-1988.
[15 περ. έντυπα]

-----------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 13 Ε

European Science Foundation-ESF 1997-2002

Φάκελος που περιέχει αλληλογραφία, έντυπα, ετήσιες αναφορές, ενηµερωτικά,
σχετικά

µε

εκδηλώσεις-εργαστήρια-συναντήσεις,

άρθρα-εργασίες,

ηµερήσιες

διατάξεις συνεδριάσεων κλπ. σχετικά µε τις δραστηριότητες του European Science
Foundation-ESF, έτη 1997-2002.
[έγγρ. περ. 200]
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 14

European Science Foundation-ESF, 1999-2003

Φάκελος που περιέχει αλληλογραφία, ενηµερωτικά, φυλλάδια κλπ. σχετικά µε ESF
WORKSHOP στη Βαρσοβία, 9-12 Μαίου 2003 και άλλες σχετικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες του ESF, έτη1999-2003.
[έγγρ. περ. 200]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15

European Science Foundation-ESF, 1994, 1996, 2003

Φάκελος που περιέχει αλληλογραφία, ενηµερωτικά, εργασίες-άρθρα, προσκλήσεις,
προγράµµατα κλπ. σχετικά µε εκδηλώσεις, εργαστήρια του ESF, έτη 1994, 1996,
2003.
[έγγρ. περ. 250]

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 16

European Science Foundation-ESF, 2000-2005

Ντοσιέ µε αλληλογραφία, ενηµερωτικά, προσκλήσεις, άρθρα κλπ. σχετικά µε τις
δραστηριότητες και εργαστήρια του ESF-EMRC, έτη 2000-2005.
[έγγρ. περ. 150]

--------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 17 (Α-Β)

European Molecular Biology Organisation-EMBO, 1991-2009
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∆ύο ντοσιέ (Α, Β) που περιέχει έγγραφα, φυλλάδια και βιβλιαράκια (αλληλογραφία,
προτάσεις-ψηφοδέλτια νέων µελών, επιστηµονικά άρθρα, ενηµερωτικά φυλλάδια,
λίστα µελών, εργαστήρια-συνέδρια-εκδηλώσεις) σχετικά µε τη λειτουργία και τις
δραστηριότητες του European Molecular Biology Organisation-EMBO, έτη 19912009.
[έγγρ. περ. 500]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 18

Environmental Cancer Risk Nutrition and Individual Susceptibility-ECNIS, 20062008

Φάκελος που περιέχει έγγραφα (αλληλογραφία, προγράµµατα, άρθρα κλπ.) σχετικά
µε εκδηλώσεις, δραστηριότητες, εργαστήρια, συναντήσεις κλπ. του ECNIS, έτη
2006-2008.
[έγγρ. περ. 250]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 19

Ίδρυµα Μποδοσάκη, 2000-2005

Φάκελος µε εισερχόµενη αλληλογραφία, υποψηφιότητες, βιογραφικά σχετικά µε το
Ίδρυµα Μποδοσάκη και τα βραβεία αριστείας που απονέµει και αφορούν τον Κ.
Σέκερη ως µέλος σχετικών επιτροπών, έτη 2000-2005.

[έγγρ. περ. 200]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 20

Ίδρυµα Μποδοσάκη, 2004-2009
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Φάκελος µε εισερχόµενα αιτήµατα από πανεπιστηµιακά τµήµατα που ζητούν από το
Ίδρυµα επιχορηγήσεις-ενισχύσεις για εξοπλισµό εργαστηρίων, υποψηφιότητεςβιογραφικά για βραβεία, αλληλογραφία του Κ. Σέκερη µε τον Πρόεδρο του
Ιδρύµατος ∆. Βλαστό, σχετικά µε πρόταση για εκποµπή-σειρά επιστηµονικών
ντοκυµαντέρ µε τίτλο «Συνοµιλίες µε την επιστήµη», σχετικά µε επιστηµονικά
βραβεία, προκηρύξεις υποτροφιών, πρόγραµµα σεµιναριακών διαλέξεων κλπ., έτη
2004-2009.
[έγγρ. περ. 150]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 21

Ίδρυµα Μποδοσάκη, 1992-2010

Φάκελος µε εισερχόµενα αιτήµατα από πανεπιστηµιακά τµήµατα που ζητούν από το
Ίδρυµα επιχορηγήσεις-ενισχύσεις για εξοπλισµό εργαστηρίων,πρόταση µελέτης από
το ΙΟΒΕ µε τίτλο «Προοπτικές απασχόλησης των Αποφοίτων Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης», υποψηφιότητες-βιογραφικά για βραβεία, προκηρύξεις επιστηµονικών
βραβείων, υποφάκελος µε αλληλογραφία σχετικά µε επιτροπές βραβείων, απονοµές
βραβείων (1992-1996) κλπ., έτη 1992-2010.
[έγγρ. περ. 200]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 22

Ίδρυµα Μποδοσάκη, 2003-2008

Φάκελος µε εισερχόµενα αιτήµατα από πανεπιστηµιακά τµήµατα που ζητούν από το
Ίδρυµα επιχορηγήσεις-ενισχύσεις για εξοπλισµό εργαστηρίων, υποψηφιότητεςβιογραφικά για βραβεία-αριστεία, προκηρύξεις επιστηµονικών βραβείων, επιτροπές
βραβείων-αριστείων,

κατάλογοι

ιατρικών

οικονοµικών

αιτηµάτων,

διαλέξεις

βραβευθέντων, συστατικές επιστολές κλπ., έτη 2003-2008.
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[έγγρ. περ. 200]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 23

Ίδρυµα Μποδοσάκη, 2005-2010

Φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε υποψηφιότητες-βιογραφικά για βραβεία-αριστεία,
προκηρύξεις επιστηµονικών βραβείων, επιτροπές βραβείων-αριστείων, διαλέξεις
βραβευθέντων, συστατικές επιστολές και σχετική αλληλογραφία, έτη 2005-2010.
[έγγρ. περ. 200]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 24

Ίδρυµα Μποδοσάκη, 2004-2008

Φάκελος µε έγγραφα (αλληλογραφία, δικαιολογητικά κλπ.) σχετικά υποψηφιότητεςβιογραφικά για βραβεία-αριστεία, προκηρύξεις επιστηµονικών βραβείων, επιτροπές
βραβείων-αριστείων,

κατάλογοι

υποψηφίων,

άρθρα-διαλέξεις

βραβευθέντων,

συστατικές επιστολές κλπ., έτη 2004-2008.
[έγγρ. περ. 250]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 25

Ίδρυµα Μποδοσάκη, 2002-2010

Φάκελος µε έγγραφα (αλληλογραφία, δικαιολογητικά κλπ.) σχετικά υποψηφιότητεςβιογραφικά για βραβεία-αριστεία, προκηρύξεις επιστηµονικών βραβείων, επιτροπές
βραβείων-αριστείων,

κατάλογοι

υποψηφίων,

άρθρα-διαλέξεις-δηµοσιεύσεις

βραβευθέντων, συστατικές επιστολές κλπ., έτη 2002-2010.
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[έγγρ. περ. 250]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 26

Ίδρυµα Μποδοσάκη, 1994-2002

Φάκελος µε εισερχόµενα αιτήµατα από πανεπιστηµιακά τµήµατα που ζητούν από το
Ίδρυµα

επιχορηγήσεις-ενισχύσεις για

εξοπλισµό

εργαστηρίων,

µε

έγγραφα

(αλληλογραφία, δικαιολογητικά κλπ.), αιτήσεις χρηµατοδότησης ερευνητικών
προγραµµάτων, υποτροφίες, παραγγελίες οργάνων-µηχανηµάτων, υποψηφιότητεςβιογραφικά για βραβεία-αριστεία, προκηρύξεις επιστηµονικών βραβείων, επιτροπές
βραβείων-αριστείων (πρακτικά συνεδριάσεων κ.ά.), κατάλογοι υποψηφίων, άρθραδιαλέξεις-δηµοσιεύσεις βραβευθέντων, συστατικές επιστολές κλπ., έτη 1994-2002.
[έγγρ. περ. 200]

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 27

Ίδρυµα Μποδοσάκη, 1998-2002

Φάκελος µε εισερχόµενα αιτήµατα από πανεπιστηµιακά τµήµατα που ζητούν από το
Ίδρυµα

επιχορηγήσεις-ενισχύσεις για

εξοπλισµό

εργαστηρίων,

µε

έγγραφα

(αλληλογραφία, δικαιολογητικά κλπ.), υποτροφίες, υποψηφιότητες-βιογραφικά για
βραβεία-αριστεία, προκηρύξεις επιστηµονικών βραβείων, επιτροπές βραβείωναριστείων (πρακτικά συνεδριάσεων κ.ά.), κατάλογοι υποψηφίων, άρθρα-διαλέξειςδηµοσιεύσεις

βραβευθέντων,

συστατικές

επιστολές,

κατάλογος

ιατρικών

οικονοµικών αιτηµάτων κλπ., έτη 1998-2002.
[έγγρ. περ. 250]
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 28

ΙΤΕ-Βραβεία «Ξανθόπουλος-Πνευµατικός», 2004-2006 και 2009

Φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε τα βραβεία «Ξανθόπουλος-Πνευµατικός» του
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας-ΙΤΕ (προτάσεις, αιτήσεις-υποψηφιότητες,
βιογραφικά-σχετικά δικαιολογητικά και αλληλογραφία της σχετικής επιτροπής
βραβείων), έτη 2004-2006. Επίσης ξεχωριστός φάκελος που περιέχει έγγραφα
(αλληλογραφία, βιογραφικά κλπ.) σχετικά µε την εκλογή ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-ΙΤΕ, 2009
[4 δεµένα σπυράλ και 5 έγγραφα]
------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 29

Βραβεία, 2002-2010

Φάκελος που περιέχει έγγραφα (αλληλογραφία, λίστες υποψηφίων, αιτήσειςυποψηφιότητες σχετικά µε τη συµµετοχή σε επιτροπές βραβείων, την πρόταση
υποψηφιοτήτων κλπ. για διάφορα βραβεία: “Van Gyzel Prize for biomedical
Research in Europe” (2006), βραβεία EURIY (2006), “Nobel Prize” (2002, 20042007, 2010).
[έγγρ. περ. 50]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 30

∆ελφική Εταιρεία, 1991-1995

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε την ίδρυση και τη λειτουργία του (αστικού
µη κερδοσκοπικού) σωµατείου «∆ελφική Εταιρεία»: καταστατικό, αλληλογραφία,
εκδηλώσεις, συνεδριάσεις ∆.Σ., αρκετά έγγραφα αλληλογραφίας µεταξύ Κ. Σέκερη
και ∆ιονύση Ραζή.
[έγγρ. περ. 50]
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---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 31

∆ελφική Εταιρεία, 1997-2002

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις εκδηλώσεις της
∆ελφικής Εταιρείας, έτη 1997-2002: αλληλογραφία, προγράµµατα, κατάλογοι
οµιλητών, προσκλήσεις, δελτία τύπου, αποκόµµατα εφηµερίδων και φωτοτυπίες,
φυλλάδια, φωτοτυπία βιβλίου Ιωάννου Σ. Νίκολη µε τίτλο «∆ιλήµµατα και αδιέξοδα
στην ανθρώπινη κοινωνία» κλπ.
[έγγρ. περ. 70]

----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 32

Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού, 1993-1996

Φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις εκδηλώσεις του Ιδρύµατος
Ελληνικού Πολιτισµού: µηχανογραφηµένα φύλλα αναλυτικού καθολικού βιβλίου
εξόδων, διοικητική αλληλογραφία, έκθεση απολογισµού, έκθεση πεπραγµένων 19921995, πρακτικά Γ.Σ. 1996, προσκλήσεις-προγράµµατα εκδηλώσεων, διαφηµιστικό
φυλλάδιο Ιδρύµατος του 1993, αποκκόµατα-φωτοτυπίες άρθρων από τύπο κλπ., έτη
1993-1996.

[έγγρ. περ. 50, φυλλ. περ. 5]

----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 33

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών (ΕΚΕΒΕ) «Αλέξανδρος Φλέµινγκ»,
1988-1995

Φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε την ίδρυση και τη λειτουργία του ΕΚΕΒΕ Φλέµινγκ:
διοικητική αλληλογραφία, ΦΕΚ ίδρυσης ιδρύµατος, εισερχόµενα από Υπουργείο
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Έρευνας και Τεχνολογίας, ΓΓΕΤ, αιτήσεις-βιογραφικά και εκλογές υποψηφίων για
πλήρωση θέσεων κλπ., έτη 1988-1995.
[έγγρ. περ. 100]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 34

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 1984-2001

Φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ:
διοικητική αλληλογραφία, προσκλήσεις σε συνεδριάσεις του ∆Σ, ηµερήσιες
διατάξεις, πρακτικά, εκθέσεις δραστηριότητας και οικονοµικής κατάστασης,
απολογισµοί εσόδων-εξόδων, εκθέσεις προόδου, αλληλογραφία ΕΙΕ-ΕΙΠ (µεταξύ
προέδρου του ∆Σ και Σέκερη), αλληλογραφία µε Υπουργείο Έρευνας και
Τεχνολογίας και ΓΓΕΤ, αιτήσεις-βιογραφικά και εκλογές υποψηφίων για πλήρωση
θέσεων, εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας κλπ., έτη 1984-2001).
[έγγρ. περ. 200]

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 35

Ludwig Institute for Cancer Research, 1982-1985

Φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε το ενδεχόµενο ίδρυσης και λειτουργίας ελληνικού
τµήµατος του Ludwig Institute (πρόταση Κ. Σέκερη, αλληλογραφία µε Χ. Αντωνιάδη
από το Χάρβαρντ, υποβολή σχετικού Memorandum από Κ. Σέκερη, έντυπο φυλλάδιο
του Ινστιτούτου, εργασία του Χ. Αντωνιάδη σε ελληνικά και αγγλικά) και
δακτυλογραφηµένο έντυπο του Ινστιτούτου 453 σελίδων µε τίτλο «Ludwig Institute
for Cancer Research, Scientific Report, 1982», έτη 1982-1985.
[έγγρ. περ. 40]
-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 36

Ίδρυµα Ωνάσης, 1995-2005
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Φάκελος µε έγγραφα σχετικά µε το Ίδρυµα Ωνάσης (αποκκόµατα τύπου,
ανακοινώσεις, αλληλογραφία επιτροπής υποτροφιών, προγράµµατα υποτροφιών,
κατάλογος υποψηφίων, συνθέσεις επιτροπών βραβείων, προσκλήσεις εκδηλώσεων
κλπ.), έτη 1995-2005.
[έγγρ. περ. 70]

----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 37

∆ηµόκριτος-Ινστιτούτο Βιολογίας, 1985-1993

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε την ίδρυση, τη λειτουργία, τις ανάγκες
κλπ. του ΕΚΕΘΕ «∆ηµόκριτος» και του Ινστιτούτου Βιολογίας: ΦΕΚ, νοµοθετικό
πλαίσιο, οργανόγραµµα, εισερχόµενα από το υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας-ΓΓΕΤ και τον πρόεδρο του ∆ηµόκριτου, αποκόµµατα εφηµερίδων,
∆ελτίο Ενηµέρωσης του ΕΚΕΦΕ «∆», ενηµερωτικά φυλλάδια του Ινστιτούτου,
δακτυλογραφηµένη έκθεση µε θέµα τις ανάγκες του ερευνητικού δυναµικού,
φωτοτυπία «Απολογισµού» του Ινστιτούτου, έγγραφα σχετικά µε την αξιολόγηση
υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Βιολογίας του
ΕΚΕΦΕ «∆» κλπ., έτη 1985-1993.
[έγγρ. περ. 25]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 38

«ΙΠΟΜΕ», 1987-1992

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του
Ιδρύµατος Πολιτικών Μελετών και Επιµόρφωσης-ΙΠΟΜΕ: µελέτες και αναλύσεις
για διάφορα θέµατα (εκπαίδευση, εθνικά θέµατα-εξωτερική πολιτική), προτάσεις για
την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, προγράµµατα εκδηλώσεων ΙΠΟΜΕ, ενηµερωτικά
δελτία, προσκλήσεις, σεµινάρια, συνέδρια. [Στο ΙΠΟΜΕ πρόεδρος την περίοδο
διατελούσε ο Γεώργιος Ε. Σέκερης, Πρέσβης ε.τ.]. Επίσης περιέχει λίγα έγγραφα
62

σχετικά µε τη λειτουργία και τη δράση της «Κίνησης Πολιτών» (ενηµερωτικό
φυλλάδιο-εκδόσεις) και της «Ένωσης για την Ελλάδα»-ΕΕ. Έτη 1987-1992.
[έγγρ. περ. 100]

--------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 39

∆ηµόκριτος, 1989-1994

Περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία του ∆ηµόκριτου (το Επιστηµονικό
Συµβούλιο προς τον Κ. Σέκερη για διοικητικά θέµατα), τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές και τους συνεργαζόµενους ερευνητές, το προσωπικό, ΦΕΚ για τη
συγκρότηση Επιστηµονικού Συµβουλίου, απολογισµό λειτουργίας για το 1989,
επιστηµονικές δραστηριότητες, κείµενα για το Ινστιτούτο Βιολογίας του ∆ηµόκριτου
και γενικά αλληλογραφία για διοικητικά ζητήµατα και τη λειτουργία του ∆ηµόκριτου,
έτη 1989-1994.
[έγγρ. περ. 70]

---------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 40

«Ελληνική Αντικαρκινική ∆ράση» κ.ά., 1989-1996

Φάκελος που περιέχει έγγραφα και άλλο έντυπο υλικό σχετικά µε αντικαρκινική
δράση: ίδρυση και λειτουργία Ελληνικής Αντικαρκινικής ∆ράσης, εκδηλώσειςσεµινάρια, ενηµερωτικά δελτία, συνεδριάσεις ∆Σ, αποκόµµατα εφηµερίδων,
οργανόγραµµα Εθνικής Αντικαρκινικής Υπηρεσίας, καταστατικό αστικής µη
κερδοσκοπικής εταιρείας «∆ιεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο» κλπ., έτη
1989-1996
[έγγρ. περ. 150]

-------------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 41

«Επιτροπή Γονιδιακής Θεραπείας», 2002

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής Γονιδιακής
Θεραπείας του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Κ.
Σέκερης: ερωτηµατολόγια, προσκλήσεις και πρακτικά συνεδρίασης Επιτροπής κλπ.,
2002.
[έγγρ. περ. 20]

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 42

«Επιτροπή Κλινικής Χηµείας», 1980-1984

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε την Ένωση Ελλήνων Χηµικών και το
Τµήµα Κλινικής Χηµείας, την Ένωση Κλινικών Χηµικών και την Επιτροπή Κλινικής
Χηµείας: αλληλογραφία µελών, προσκλήσεις σε ΓΣ, σεµινάρια, υποβολή άρθρωνεργασιών, εισηγήσεις Επιτροπής για την Ειδικότητα Κλινικής Χηµείας και γενικά
σχετικά µε την προσπάθεια για τη σύσταση ειδικότητας Κλινικής Χηµείας στην
Ελλάδα, έτη 1980-1984
[έγγρ. περ. 80]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 43

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο

Φάκελος που περιέχει 2 υποφακέλους: σχετικά µε τη λειτουργία και τις
δραστηριότητες του «Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού» (πρωτόκολλα ερευνητικών
προγραµµάτων, αλληλογραφία κλπ.) 1982-1993 και σχετικά µε τη λειτουργία και τη
δραστηριότητα του Κέντρου Ογκολογικής Ερεύνης και Πειραµατικής Χειρουργικής
του

Ελληνικού

Αντικαρκινικού

Ινστιτούτου

(αλληλογραφία,

οργανόγραµµα,

κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας κλπ.) 1982
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[έγγρ. περ. 50]

----------------------
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«ΝΑΤΟ»

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 1α

Advanced Study Institute-ASI, 1987-1990

Φάκελος που περιέχει εισερχόµενα σχετικά µε το Advanced Study Institute-ASI που
αποτελεί µέρος των scientific programs του ΝΑΤΟ (summers schools

που

υποστηρίζονται από το Science Committee του ΝΑΤΟ): έντυπα-φυλλάδια,
newsletter, οδηγίες, φόρµες, ενηµερωτικά, εκδηλώσεις, αιτήσεις-προτάσεις για
έρευνα και χρηµατοδότηση, έντυπα αξιολόγησης κλπ, έτη 1987-1990.
[έγγρ. περ. 200]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 1β

Advanced Study Institute-ASI, 1988-1990

Φάκελος που περιέχει εισερχόµενα σχετικά µε το Advanced Study Institute-ASI που
αποτελεί µέρος των scientific programs του ΝΑΤΟ: έντυπα-φυλλάδια, newsletter,
οδηγίες, φόρµες, ενηµερωτικά, εκδηλώσεις, αιτήσεις-προτάσεις για έρευνα και
χρηµατοδότηση, έντυπα αξιολόγησης κλπ, έτη 1988-1990.
[έγγρ. περ. 200]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 1γ

Advanced Study Institute-ASI, 1988-1990

Φάκελος που περιέχει εισερχόµενα σχετικά µε το Advanced Study Institute-ASI που
αποτελεί µέρος των scientific programs του ΝΑΤΟ: οδηγίες, φόρµες, αιτήσειςπροτάσεις για έρευνα και χρηµατοδότηση, έντυπα αξιολόγησης κλπ, έτη 1988-1990.
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Επίσης έγγραφα (αλληλογραφία, έντυπα-φυλλάδια κλπ.) σχετικά µε το πρόγραµµα
του ΝΑΤΟ “Science for Stability”, έτος1983.
[έγγρ. περ. 200]

-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 2

Advanced Research Workshops-ARW, 1987-1988

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του
Advanced Research Workshops που υποστηρίζει το ΝΑΤΟ: αιτήσεις-ερευνητικές
προτάσεις, εισερχόµενα, εκδηλώσεις, αιτήσεις για χορηγίες, συναντήσεις κλπ., έτος
1988.
[έγγρ. περ. 200]

-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 3

Advanced Research Workshops-ARW, 1988

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του
Advanced Research Workshops που υποστηρίζει το ΝΑΤΟ: αιτήσεις-ερευνητικές
προτάσεις, εισερχόµενα, εκδηλώσεις, αιτήσεις για χορηγίες, συναντήσεις, ετήσιες
αναφορές-εκθέσεις κλπ., έτος 1988.
[έγγρ. περ. 200]

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 4α

Advanced Research Workshops-ARW, 1988-1989

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του
Advanced Research Workshops που υποστηρίζει το ΝΑΤΟ: αιτήσεις-ερευνητικές
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προτάσεις, εισερχόµενα, εκδηλώσεις, αιτήσεις για χορηγίες, συναντήσεις, κλπ., έτη
1988-1989.
[έγγρ. περ. 200]

----------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 4β

Advanced Research Workshops-ARW, 1988-1989

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του
Advanced Research Workshops που υποστηρίζει το ΝΑΤΟ: αιτήσεις-ερευνητικές
προτάσεις, εισερχόµενα, εκδηλώσεις, αιτήσεις για χορηγίες, συναντήσεις, κλπ., έτη
1988-1989.
[έγγρ. περ. 200]

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 5

Advanced Research Workshops-ARW, 1989-1990

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του
Advanced Research Workshops που υποστηρίζει το ΝΑΤΟ: αιτήσεις-ερευνητικές
προτάσεις,

εισερχόµενα,

εκδηλώσεις,

αιτήσεις

για

χορηγίες,

συναντήσεις,

αξιολογήσεις προτάσεων κλπ. και έγγραφα σχετικά µε πρόταση του Κ. Ζερβού προς
το ARW και συνέδριο που οργάνωσε η υπηρεσία αυτή στο οποίο ζητείται η
συµµετοχή Έλληνα µοριακού βιολόγου, έτη 1989-1990.
[έγγρ. περ. 200]

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 6α

Advanced Research Workshops-ARW, 1990
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Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του
Advanced Research Workshops που υποστηρίζει το ΝΑΤΟ: αιτήσεις-ερευνητικές
προτάσεις, εισερχόµενα, εκδηλώσεις, αιτήσεις για χορηγίες κλπ., έτος 1990.
[έγγρ. περ. 200]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 6β

Advanced Research Workshops-ARW, 1990

Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του
Advanced Research Workshops που υποστηρίζει το ΝΑΤΟ: αιτήσεις-ερευνητικές
προτάσεις, εισερχόµενα, εκδηλώσεις, αιτήσεις για χορηγίες, newsletters και άλλα
έντυπα, αξιολογήσεις προτάσεων, κενές φόρµες κλπ., έτος 1990.
[έγγρ. περ. 200]

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΝΑΤΟ 7 (A-Β)

Advanced Research Workshops-ARW, 1988-1989

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε αλληλογραφία (εισερχόµενα-εξερχόµενα)
µεταξύ Κ. Σέκερη και άλλων σχετικά µε τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες των
Advanced Research Workshops που υποστηρίζει το ΝΑΤΟ: οδηγίες, προσκλήσεις,
ενηµερώσεις-πληροφορίες,

λίστες

συµµετεχόντων,

περιλήψεις,

τιµολόγια,

οδοιπορικά, εισιτήρια, οικονοµικές αναφορές, γενικές αναφορές κλπ., έτη 1988-1989.
[έγγρ. περ. 200]

-----------------------------------
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«Βιοηθική»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΗΘΙΚΗ 1
1997
Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη Βιοηθική. Επίσης, περιέχει
ενηµερωτικά φυλλάδια, αποκόµµατα εφηµερίδας, εγχειρίδιο δεµένο µε σπιράλ
(European Federation of Biotechnology for non-specialists), έγγραφα που αφορούν
τους στόχους και τις δράσεις της επιτροπής της Βιοηθικής. Έτος 1997.
(Εγγρ. 100)
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΗΘΙΚΗ 2
1998
Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη Βιοηθική. Επίσης, περιέχει
ενηµερωτικά φυλλάδια, αποκόµµατα εφηµερίδας, περιοδικά, βιβλίο (The universal
Declaration of Animals Rights, Comments and Intentions). Έτος 1998.
(Εγγρ. 100)
---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΗΘΙΚΗ 3
1998-2001
Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε τη Βιοηθική. Περιέχει γνωµατεύσεις
της Ελληνικής Επιτροπής Βιοηθικής από το 1998-2001. Επίσης, περιέχει βιβλιαράκια
µε διάφορα θέµατα, περιοδικά, έγγραφα ενός σεµιναρίου (∆εοντολογία της Έρευνας
στο FP7, 4/4/2008, Αθήνα) στο οποίο συµµετείχε ως οµιλητής.
(Εγγρ. 100)
----------------------------
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Ε. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

«Συνέδρια»

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1α
1981-1982
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από 1/1/1981 µέχρι 30/5/1982.
Ενδεικτικά: α) Scientific, Medical, and Scholarly Publications, New York 1982. β)
Special Febs meeting on cell fuction and differentiation, Απρίλιος, 25-29/1982,
Αθήνα (περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, πρόσκληση). γ) Workshop “Nuclear
Skeletons: Structural and Functional Aspects, Ιανουάριος 14-16/1982, Γερµανία
(περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου). δ) Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων «Ηµέρες
Βιολογίας», 12-16/4/1982, Αθήνα (περιέχει πρόγραµµα και περιλήψεις των οµιλιών
του συνεδρίου, απόκοµµα εφηµερίδας σχετικά µε το συνέδριο, την οµιλία και τις
σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ: 100 Φυλ: 30)

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1β

«Συνέδρια FEBS 1981-1982»

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια του FEBS (Federation of European
Biochemichal

Societies)

ετών

1981-1982:

αλληλογραφία,

προσκλήσεις,

προγράµµατα, κείµενα οµιλιών κλπ., έτη 1981-1982
[έγγρ. περ. 100]

------------------------------

71

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2

1982-1983
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Απρίλιο 1982 µέχρι το
1883. Ενδεικτικά: α) ∆ιεθνής Συνάντηση στο Θεαγένειο Ιατρικό Ινστιτούτο, «Ο
Καρκίνος ως Βιολογικό Φαινόµενο», 2-5/12/1982, Θες/κη, φορέας: Hellenic
Association of Cancer Research, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, πρόσκληση για την
συµµετοχή του ως οµιλητής). β) 1ο Εθνικό Συνέδριο Παθήσεων Μαστού, φορέας:
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, 20-21/11/1982, Πολεµικό Μουσείο, Αθήνα
(συντονιστής: ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου). γ) Επιστηµονικές και
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες της κλινικής, Α’ Κύκλος, φορέας: Α’ Προπαιδευτική
Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από 7/10/1982 µέχρι 16/12/1982,
αµφιθέατρο Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου, Αθήνα 1982, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει πρόγραµµα συνεδρίας και σηµειώσεων του Κ. Σέκερη). δ) 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, φορέας: Υπουργείο Πολιτισµού και
Επιστηµών και Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, 3-6/6/1982, Αθήνα, (οµιλητής ο
Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, πρόσκληση και σηµειώσεις του Κ.
Σέκερη).
( Έγγρ: 100 Φυλ: 20)

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 3α

1987-1988
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιανουάριο 1987 µέχρι
τον Αύγουστο του 1988. Ενδεικτικά: α) Workshop on Biochemical Education, 2527/5/1988, Θεσ/κη (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει αφίσα του συνεδρίου,
προσωρινό και τελικό πρόγραµµα, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη. β) Αθηναϊκές
Ουρολογικές Ηµέρες, 22-24/4/1987 (7ο έτος), 7-8/5/1988 (8ο έτος), φορέας:
Ουρολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών µε την συνεργασία του Κέντρου
Βιολογικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει αναλυτικό πρόγραµµα συνεδρίου και σηµειώσεις του Κ. Σέκερη). γ) 5ο
∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού «Παιδί και Περιβάλλον»,
φορέας Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, 10-13/12/1987, Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου
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Παίδων «Αγία Σοφία» (περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου και σηµειώσεις του Κ.
Σέκερη).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 30)

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 3 β
1987-1988
Ντοσιέ

που

περιέχει

έγγραφα

(αλληλογραφία,

προσκλήσεις,

κρατήσεις,

προγράµµατα, φυλλάδια, αιτήσεις επιχορήγησης, προετοιµασία κλπ.) σχετικά µε
συνέδρια που διοργανώθηκαν από το Advanced Research Workshops (ARW) του
ΝΑΤΟ και το Institute of Developmental Neuroscience and Aging, έτη 1987-1988. Ο
Σέκερης συµµετείχε στη host committee.
[έγγρ. περ. 70]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 4
1988-1989
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Σεπτέµβριο 1988 µέχρι
τον Οκτώβριο 1989. Ενδεικτικά: α) 19th Annual meeting of Eems on Environmental
Mutagens-Carcinogens, 21-26/10/1989, Ρόδος, Ελλάδα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει διαφηµιστικό φυλλάδιο, πρόσκληση στο συνέδριο, λίστα οµιλητών,
αναλυτικό πρόγραµµα συνεδρίου). β) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Βιοτεχνολογία και
Ανάπτυξη» 10-12/11/1988, Αθήνα, φορέας: Ελληνική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας,
(οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, ενηµερωτικό δελτίο,
σηµειώσεις του Κ. Σέκερη). γ) Workshop on International Cooperation for the Human
Genome-Project,24-26/10/1988, Valencia, Spain, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου, ενηµερωτικό φυλλάδιο). Περιέχει επίσης ξεχωριστό δίπτυχο
φάκελο ο οποίος περιέχει έγγραφα (αλληλογραφία, έντυπα, διαφηµιστικά,
προγράµµατα κλπ.) σχετικά µε εκπαιδευτικό σεµινάριο του Thessaloniki International
Training Program “Methods & Management of Practical Agricultural Training” που
έγινε στις 12-30/6/1989 και έγγραφα σχετικά µε το Συµπόσιο του υπουργείου
Εξωτερικών «Επαγγελµατική Εκαπίδευση και Ανάπτυξη» που έγινε στις 1516/5/1989 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκου προγράµµατος LOME.
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( Έγγρ.120 Φυλ. 40)

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 5
1989-1991
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Νοέµβριο 1989 µέχρι
τον Ιανουάριο 1991.

Ενδεικτικά: α) 1η Επιστηµονική Συνεδρίαση, 2-3/11/1990,

Αθήνα, φορέας: Ελληνική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
σηµειώσεις του Κ. Σέκερη, πρόγραµµα συνεδρίου). β) Ετήσια Επιµορφωτικά
Σεµινάρια Ογκολογίας στα πλαίσια του προγράµµατος «Ευρώπη κατά του καρκίνου»,
7-12/10/1990, Αθήνα, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου,
αποκόµµατα εφηµερίδας σχετικά µε το συνέδριο). γ) Επιστηµονικό Συµπόσιο
«Επίκαιρα θέµατα Γυναικολογίας» υπό την αιγίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
28/4/1990, Αθήνα, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, οµιλία
και σηµειώσεις του Κ. Σέκερη). Περιέχει επίσης δεµένο σπυράλ µε το πρόγραµµα και
τις περιλήψεις οµιλιών από διεθνές συνέδριο για την κάναβη και τα καναβοειδή που
έγινε από την Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης στο Κολυµπάρι Χανιών το 1990.
( Έγγρ: 80 Φυλ. 30)

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 6

1991-1992
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιανουάριο 1991 µέχρι
το Μάρτιο 1992. Ενδεικτικά: α) 36η Συνεδρία-Ελληνική Βιοχηµική Βιοφυσική
Εταιρεία, 7-8/6/1991, Ιατρικό Τµήµα, Παν/µιο Κρήτης (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη). β) ∆ιήµερο εκδηλώσεων
µε θέµα τις µεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων οργάνων, 3-4/5/1991, φορέας: Φοιτητικός
Επιστηµονικός Όµιλος Βιολογίας, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα
συνεδρίου). γ)

Seminar Course on Breast Cancer, Epidemiology, Therapeutic

Strategy and Molecular Biology, 21-23/4/1991, Ηράκλειο, Κρήτη, (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 20)
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 7

1992-1193
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Μάρτιο 1992 µέχρι τον
Ιανουάριο 1993. Ενδεικτικά: α) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστηµόνων Μαιών, 58/11/1992, Ναύπλιο, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα και πρόσκληση
συνεδρίου, ενηµερωτικό φυλλάδιο, οµιλία του Κ. Σέκερη). β) 9th Balkan Biochemical
Biophysical Days, 21-23/5/1992, Θες/κη, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη). γ) 15ο Εθνικό Συνέδριο
Μικροβιολογίας «Πρόοδοι στην Ιατρική Εργαστηριακή ∆ιαγνωστική», 18-19/4/1992,
Θες/κη, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ.
Σέκερη).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 30)

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 8
1993
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Φεβρουάριο 1993
µέχρι το Σεπτέµβριο. Ενδεικτικά: α) 13th European Workshop on the Cell Nucleus,
21-25/6/1993, Ουγγαρία, φορέας: The Wilhelm Bernhard Workshop, (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, οµιλία του Κ. Σέκερη). β) Επιστηµονική
Ηµερίδα µε θέµα «Η µοριακή βάση στην Ιατρική», 20/3/1993, φορέας: Τµήµα
Ιατρικής Παν/µιο Θεσσαλίας, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα της
ηµερίδας, οµιλία του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ. 80 Φυλ. 20)

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 9
1993-1994
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Σεπτέµβριο 1993
µέχρι τον Απρίλιο 1994. Ενδεικτικά: α) 2η Επιστηµονική Ηµερίδα « Καρκινογένεση
στο Ενδοµήτριο»,19/2/1994, Θες/κη, ∆ιεθνής συµµετοχή, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις και οµιλία του Κ. Σέκερη). β)
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International Symposium on RNA Processing and Nucleo – Cytoplasmic Transport,
12-14/10/1993, Marburg, Germany, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει λίστα
οµιλητών, πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις και οµιλία του Κ. Σέκερη). γ) First
International Congress “Where we stand with breast cancer research”, 1-3/9/1993,
Κέρκυρα, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις και
οµιλία του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 20)

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 10
1994-1995
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Απρίλιο 1994 µέχρι
το Μάιο. Ενδεικτικά: α) Ηµέρα Επαγγελµατικής Ενηµέρωσης – Κολέγιο Αθηνών –
Λύκειο, 31/3/1995, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα, 2 εφηµερίδες «Τα
Νέα του Κολεγίου») β) 15ο Ιατρικό Συνέδριο Ένοπλων ∆υνάµεων, 10-13/11/1994,
Θες/κη, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, ενηµερωτικό
φυλλάδιο). γ) 1ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, 11-13/11/1994, Αθήνα (µέλος
της επιστηµονικής επιτροπής ο Κ. Σέκερης,

περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου,

th

σηµειώσεις και οµιλία του Κ. Σέκερη), δ) 6 Cyprus Conference on New Methods in
Drug Research, 8-14/5/1994, Limassol, Κύπρος, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου, ενηµερωτικό φυλλάδιο).
( Έγγρ. 70 Φυλ. 20)

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 11
1995-1996
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Απρίλιο 1995 µέχρι
τον Ιανουάριο 1996. Ενδεικτικά: α) Συνεχούς Μετεκπαιδεύσεως Ιατρών για το έτος
1995-1996, 23ος χρόνος, Αθήνα, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα
συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη). β) International Study Group for Steroid
Hormones XVII, 25-28/11/1995, Berlin, Germany (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα και περιλήψεις συνεδρίου, την οµιλία του Κ. Σέκερη, µία δισκέτα,
διαφηµιστικό φυλλάδιο), γ) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, φορέας: Ελλ. Εταιρεία
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Μελέτης και Αντιµετώπισης του AIDS, 3-5/11/1995, Αθήνα, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, απόκοµµα εφηµερίδας, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).

( Έγγρ. 80 Φυλ. 20)
----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 12
1996-1997
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιανουάριο 1996 µέχρι
το Μάρτιο 1997. Ενδεικτικά: α) Επίκαιρα Θέµατα, ∆ιατοµεακό Μεταπτυχιακό
Σεµινάριο «Αναπνευστική Ανεπάρκεια», 15-17/11/1996, Αθήνα, (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα και πρόσκληση συνεδρίου, ενηµερωτικό φυλλάδιο). β)
Molecular Mechanisms of Cell Function, 25/6/1996, Cetvrak, (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ. 60 Φυλ. 20)
---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 13
1997-1998
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Μάρτιο 1997 µέχρι τον
Απρίλιο 1998. Ενδεικτικά: α) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 1997-1998, φορέας: Α’
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Παν/µιου Αθηνών (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου), β) 1η Ετήσια ∆ιεθνής Ηµερίδα και Μετεκπαιδευτικό
Μάθηµα «Καρκίνος του µαστού», 27/11/1997, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις και οµιλία του Κ. Σέκερη), γ) 23ο Ετήσιο
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο «Πρόσφατες εξελίξεις στην Κλινική Βιοχηµεία,
Αθήνα, 1997 (συντονιστής συνεδρίου ο Κ. Σέκερης).
( Έγγρ. 70 Φυλ. 20)
------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 14
1998
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Απρίλιο 1998.
Ενδεικτικά: α) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χηµείας, φορέας: Ελλ. Εταιρεία
Κλινικής Χηµείας - Κλινικής Βιοχηµείας, 5-7/11/1998, Αθήνα (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις και οµιλία του Κ. Σέκερη), β) 2ο
Συνέδριο Αισθητικής και Κοσµετολογίας, 31/10-1/11/1998, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
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περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις και οµιλία του Κ. Σέκερη), γ) From the
Molecular Biology to the Bedside Oncology, 4-6/6/1998, Θες/κη (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ. 70 Φυλ. 30)
------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 15
1998-2000
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Νοέµβριο 1998.
Ενδεικτικά: α) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρµακολογίας, φορέας: Ελλ. Εταιρεία
Φαρµακολογίας, 19-20/2/2000 (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα
συνεδρίου, σηµειώσεις και οµιλία του Κ. Σέκερη), β) 4η Επιστηµονική Συνάντηση
«Πρωτογενής και ∆ευτερογενής πρόληψη του Γυναικολογικού Καρκίνου», 1416/5/1999, Θες/κη (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου,
σηµειώσεις του Κ. Σέκερη), γ) 9ο Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Συνέδριο, φορέας:
Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοποιών, 7-6/11/1998, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη). Υπάρχει ένα
ευχαριστήριο προς τον Κ. Σέκερη από την Επιστηµονική Εταιρεία φοιτητών Ιατρικής
Ελλάδος.
( Έγγρ. 100 Φυλ. 20)
-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 16
2000
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιανουάριο 2000.
Ενδεικτικά: α) 3ο ∆ιεθνές Σεµινάριο «Τι νέο στην Πλαστική Χειρουργική, 1314/10/2000, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου,
διαφηµιστικό φυλλάδιο, περιλήψεις οµιλιών), β) 6ο Βιοϊατρικό Συνέδριο του
∆ιεθνούς Ελληνισµού, 11-14/10/2000, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ. 80 Φυλ. 20)
-------------------------

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 17
2000-2001
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Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Αύγουστο 2000 µέχρι
τον Ιανουάριο του 2001. Ενδεικτικά: α) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 2000-20001
(ΕΤΟΣ 29) Εθνικό Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών, Α’ Ορθοπεδική Κλινική,
(οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις και οµιλία του
Κ. Σέκερη), β) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χηµείας, φορέας: Ελληνική
Εταιρεία Κλινικής Χηµείας – Κλινικής Βιοχηµείας, 9-11/11/2000, (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει αναλυτικό και συνοπτικό πρόγραµµα συνεδρίου, οµιλία του Κ.
Σέκερη).
( Έγγρ. 80 Φυλ. 30)

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 18
2001
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιανουάριο µέχρι τον
Αύγουστο 2001. Ενδεικτικά: α) 5η Επιστηµονική Συνάντηση µε ∆ιεθνή συµµετοχή
«Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του Γυναικολογικού Καρκίνου», 25-27/5/2001,
Θες/κη, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου), β) «Νέα δεδοµένα:
∆ιατροφή – Φάρµακα», 5/5/2001, Αθήνα, (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει αφίσα
συνεδρίου), β) ∆έκα Χρόνια «Ηµέρες Παθολογίας 2001», φορέας: Γ’ Παθολογική
Κλινική Παν/µιου Αθηνών, 6-7/4/2001, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα και πρόσκληση συνεδρίου), γ) 11ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό
Σεµινάριο Γυναικολογίας Ενδοκρινολογίας, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου, τόµος πρακτικών).
( Έγγρ. 70 Φυλ. 30)

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 19
2001-2002
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Αύγουστο 2001 µέχρι το
Φεβρουάριο 2002. Ενδεικτικά: α) Επιστήµης Κοινωνία Ειδικές Μορφωτικές
Εκδηλώσεις, φορέας: Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Νοέµβριος 2001-Ιούνιος 2002, Αθήνα
(οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα, µία αφίσα), β) Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, φορέας: Χαροκόπειο Παν/µιο – Τµήµα Επιστήµης
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∆ιαιτολογίας – ∆ιατροφής, 27/9/2001 (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόσκληση
συνεδρίου, οµιλία του Κ. Σέκερη, οδηγό µεταπτυχιακών σπουδών).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 30)

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 20

2002
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Φεβρουάριο µέχρι το
Σεπτέµβριο 2002.

Ενδεικτικά: α) Περιβάλλον και Υγεία «Έκθεση σε ρύπους»,

φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών, 14/6/2002 (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα), β) Εκπαίδευση στην Ιατρική Έρευνα, φορέας
Εταιρεία Μελετών Ιατρικής Εκπαίδευσης, 22/5/2002 (οµιλητής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη), γ) 8ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Παθολογικής Ανατοµικής µε ∆ιεθνή συµµετοχή υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Βόλος (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου, αποκόµµατα εφηµερίδας, οµιλία και σηµειώσεις του Κ.
Σέκερη).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 30)

--------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 21
2002
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Σεπτέµβριο µέχρι το
∆εκέµβριο 2002. Ενδεικτικά: α) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆εικτών Καρκίνο µε ∆ιεθνή
συµµετοχή, φορέας: ∆ιεθνές Κέντρο Αντικαρκινικής Έρευνας, 29-30/11/2002, Αθήνα
(οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει οµιλία του Κ. Σέκερη ), β) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κλινικής Χηµείας, 7-9/11/2002 ( πρόεδρος επιστηµονικής επιτροπής ο Κ. Σέκερης,
περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου), γ) 2ο ∆ιεθνές ∆ιεπιστηµονικό ∆ελφικό συνέδριο
«Οικολογική ∆υναµική και Ανθρώπινη φύση», 5-8/9/2002, ∆ελφοί (πρόεδρος
οργανωτικής επιτροπής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα, ενηµερωτικό φυλλάδιο,
απόκοµµα εφηµερίδας).

( Έγγρ. 100 Φυλ. 30)
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-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 22

2002-2003
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιούνιο 2002 µέχρι το
Μάιο 2003. Ενδεικτικά: α) 1st Medical Conference “Cancer: Present Advancer and
Future Perspectives”, φορέας: Harvard Medical International, 11-13/6/2002, Αθήνα
(οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόσκληση συνεδρίου), β) 12th Balkan Congress of
Endocrinology and 30th Pan-Hellenic Congress of Endocrinology and Metabolism,
21-25/5/2003, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου), γ)
∆ιεπιστηµονική Σύσκεψη περί Συζυγίας και Τεκνογονίας, φορέας: Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Ελλάδος, 13-14/12/2002 (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα
συνεδρίου, απόκοµµα εφηµερίδας, οµιλία του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ. 120 Φυλ. 30)
---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 23

ΕΟΦ – ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε: α) Απολυµάνσεις – Βιοκτόνα, β)
Επιτροπή Γενετικής – Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων – Προτάσεις βασικών αρχών
σχεδίου νόµου για τη θεσµοθέτηση της ειδικότητας της Γενετικής. γ) 4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Κλινικής Χηµείας (περιέχει τα πρακτικά του συνεδρίου, πρόγραµµα και
ενηµερωτικό δελτίο).
( Έγγρ. 100 )
-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 24
2003
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιούνιο µέχρι το
∆εκέµβριο 2003. Ενδεικτικά: α) 10 Χρόνια Εθνικό Κέντρο Έρευνας Πρόληψης και
Θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του, 13/11/2003, Αθήνα
(οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, απόκοµµα εφηµερίδας,
σηµειώσεις και οµιλία του Κ. Σέκερη), β) 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής
Θεραπείας, 17-19/9/2003, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα και
πρόσκληση συνεδρίου, σηµειώσεις και οµιλία του Κ. Σέκερη).
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( Έγγρ. 70 Φυλ. 30)

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 25

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια. Ενδεικτικά: α) Σεµινάριο
Zeincro Hellas, 9/7/2004, Αθήνα, (περιέχει πρόσκληση και ενηµερωτικά δελτία). β)
Σεµινάριο Μοριακής Βιολογίας – Γαστρεντερολογίας, 4-7/10/2004 (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει οµιλία και σηµειώσεις του Κ. Σέκερη, περιοδικό), γ) ISMI – 4th
International Workshop on Musculoskeletal and Neuronal, 28/5/2004, (περιέχει
πρόγραµµα), δ) The Wilhem Bernhard Workshop – 19th International Workshop on
the Cell Nucleur, 1-5/9/2005, Γερµανία (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα
και περιλήψεις του συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ. 120 Φυλ. 30)

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 26
2003-2005
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το ∆εκέµβριο 2003
µέχρι το Φεβρουάριο 2005. Ενδεικτικά: α) The 4th Athens Exchange of
Cardiovascular Research Ideas, 3-5/2/2005, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα του συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη), β) International Symposium,
Steroid Hormone Receptor Superfamily and Molecular Signaling, 25-27/11/2004,
Ινδία (περιέχει πρόγραµµα).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 30)

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 27

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια. Ενδεικτικά: α) The
International Academy of Classical Homeopathy “Obesity and Diabetes”, 1315/6/2004, Αλόννησος (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα και πρόσκληση
συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη), β) Ενηµερωτική Εκδήλωση «Βήµατα προς το
µέλλον – βιοτεχνολογία Ελλάδα-Ισραήλ, φορέας: Εµπορικό και Βιοµηχανικό
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Επιµελητήριο Αθηνών, 23/3/2004 (συντονιστής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα
και απόκοµµα εφηµερίδας).
( Έγγρ. 150 Φυλ. 20)
----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 28
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια. Ενδεικτικά: α) 5ο Συνέδριο
Ιατρικής Χηµείας, 11-13/3/2004, Πάτρα (περιέχει πρόγραµµα και περιλήψεις
συνεδρίου, ενηµερωτικά και διαφηµιστικά φυλλάδια, αποκόµµατα εφηµερίδας).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 20)

----------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 29
2005-2006
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιανουάριο 2005 µέχρι
τον Ιανουάριο 2006. Ενδεικτικά: α) 35th Annual Meeting of the European
Environmental Mutagen Society Programme, 3-7/6/2005, Κως (οµιλητής ο Κ.
Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, ενηµερωτικά φυλλάδια, αποκόµµατα
εφηµερίδας), β) 12ο Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Συνέδριο, φορέας: Πανελλήνια
Ένωση Φαρµακοποιών, 14-16/5/2005, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου, σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).
( Έγγρ. 150 Φυλ. 20)
-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 30
2006
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Φεβρουάριο µέχρι το
∆εκέµβριο 2006. Ενδεικτικά: α) The 5th National Life Science and Technology Week,
29-31/5/2006, Ιερουσαλήµ, Ισραήλ (περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου), β) 7η
Επιστηµονική Συνάντηση µε ∆ιεθνή Συµµετοχή «Πρόληψη του Γυναικολογικού
Καρκίνου» Εµβόλιο εναντίον του HPV, φορέας: Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική
Κλινική, 17-19/3/2006, Θες/κη (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα
συνεδρίου).
( Έγγρ. 150 Φυλ. 30)
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--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 31
2007
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιανουάριο µέχρι το
Νοέµβριο 2007. Ενδεικτικά: α) 3ο Συνέδριο Αττικές ∆ερµατολογικές Ηµέρες µε
∆ιεθνή συµµετοχή, 2-4/11/2007, Αθήνα (πρόεδρος ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα
και πρόσκληση συνεδρίου), β) 5th General Meeting of the International Proteolysis
Society, 20-29/10/2007, Πάτρα (περιέχει πρόγραµµα και πρόσκληση συνεδρίου), γ)
1η Αµφικτιονία Εταιρειών και Συλλόγων Ιατρικής και Ηθικής – ∆εοντολογίας,
(οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου).
( Έγγρ. 180 Φυλ. 40)
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 32
2008
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιανουάριο 2008.
Ενδεικτικά: α) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χηµείας, 16-19/10/2008, Αθήνα
(µέλος της επιστηµονικής επιτροπής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα και
πρόσκληση συνεδρίου), β) The 7th Athens Congress on Women’s Health and Disease,
11-13/09/2008, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα, πρόσκληση του
συνεδρίου και περιλήψεις της οµιλίας), γ) 9ο Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή, ∆έκα
Χρόνια Μ.Π.Σ. «Ιατρική Χηµεία» (1998/2008), 26-28/3/2008 (τιµητική επιστηµονική
επιτροπή ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, απόκοµµα εφηµερίδας).
( Έγγρ. 150 Φυλ. 30)
-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 33
2007-2008
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από τον Ιανουάριο 2007.
Ενδεικτικά: α) Ηµερίδα - Μοριακή Βιολογία και Κοινωνία: Προκλήσεις και
Προοπτικές, φορέας: Ελληνική Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, 28/11/2008
(πρόεδρος ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα του συνεδρίου).

( Έγγρ. 100 Φυλ. 20)
----------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 34
2008-2009
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Μάρτιο 2008 µέχρι τον
Αύγουστο 2009. Ενδεικτικά: α) Ηµερίδα «Ασφάλεια τροφίµων και ποτών
ελαχιστοποίηση κινδύνων κατά τη διακίνηση και αποθήκευσή τους», φορέας: Τµήµα
Τεχνολογίας Τροφίµων, 11/6/2009 (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα
συνεδρίου).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 20)
---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 35
2004-2009
Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια από το Μάρτιο 2004 µέχρι
τον Ιούλιο 2009. Ενδεικτικά: α) Επιστηµονική Ηµερίδα Ελληνική Κυτταρολογική
Εταιρεία, 27/4/2007 (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου), β) 5ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χηµείας «Νέες τεχνολογίες στο εργαστήριο Κλινικής
Χηµείας», 9/3/2004 (µέλος επιστηµονικής επιτροπής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
περιλήψεις οµιλιών), γ) 33th Febs Congress, Biochemistry of Cell Regulation, 28/6 –
3/7/2008, Αθήνα (περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 20)

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 36

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια. Ενδεικτικά: α) ESF EMRC
EXPLORATORY WORKSHOP «Drinking Water Chlorination and Bladder Cancer»,
2-4/11/2004, Αθήνα (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου,
σηµειώσεις του Κ. Σέκερη), β) 7ο Συνέδριο Κοσµετολογίας, Φεβρουάριος 2004,
Κύπρος (οµιλητής ο Κ. Σέκερης, περιέχει περιοδικό), γ) International Symposium on
Steroid hormone receptor Super-family and Molecular Signaling, 25-27/11/2004,
Ινδία (περιέχει πρόγραµµα, περιλήψεις των οµιλιών και σηµειώσεις του Κ. Σέκερη).

( Έγγρ. 100 Φυλ. 20)
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 37

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια. Ενδεικτικά: α) Febs –
IUB/MB 2008, Αθήνα (πρόεδρος επιστηµονικής επιτροπής ο Κ. Σέκερης, περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου), β) 2nd International Congress on hormones, Brain and
Neuropsycho - pharmacology, 15-19/7/2000, Ρόδος (περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου,
περιλήψεις οµιλιών, περιοδικό).
( Έγγρ. 100 Φυλ. 20)
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 38

Ντοσιέ που περιέχει υλικό συνεδρίων από το 2003 µέχρι το 2009. Βρέθηκαν
διάσπαρτα στο αρχείο και περιέχουν προγράµµατα συνεδρίων και ενηµερωτικά
φυλλάδια.
(10 έντυπα)
-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 39

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδριο: Workshop on International
Cooperation for the Human Genome Project, 24-26/10/1988, Valencia, Spain,
(περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, εγχειρίδιο συνεδρίου, αποκόµµατα εφηµερίδας).
( Έγγρ. 50 Φυλ. 20)
-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 40

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια. Ενδεικτικά: α) Federation
European Biochemical Society, Febs Advanced Course on “Isolation and
Immunochemical

Characterization

of

RNP”,

2-11/10/1995,

Αθήνα

(µέλος

οργανωτικής επιτροπής ο Κ. Σέκερης, περιέχει αιτήσεις συµµετοχής), β) Focus on
Future Issuer in Biotechnology Workshop EFB – EMBO, 7-9/4/1999, Dublin, Ireland
(περιέχει συµπεράσµατα εργαστηρίου, άρθρο Γ. Σακελλάρη), γ) European
Environment Agency, 7-10/5/2004, Κως, (περιέχει αντίγραφο οµιλίας του ∆.Α.
Αδαµόπουλου).
( Έγγρ. 50 Φυλ. 10)
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---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 41

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδριο: EMBO/FEBS Workshop
Structure and Function of Eukaryotic RNP, 1-5/4/1990 (πρόεδρος και συντονιστής ο
Κ. Σέκερης, περιέχει πρόγραµµα συνεδρίου, λίστα των συµµετεχόντων).

( Έγγρ. 40 Φυλ. 10)
-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 42
Φάκελος που περιέχει έγγραφα σχετικά µε συνέδρια. Ενδεικτικά: α) 6ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χηµείας, 2006 (περιέχει πρακτικά συνεδρίου), β)
Delphi Conference, Ecological Dynamics and Human Nature, 5-8/9/2002 (περιέχει
πρόγραµµα συνεδρίου, αποκόµµατα εφηµερίδας, ανάτυπα, σηµειώσεις, ενηµερωτικά
φυλλάδια). Επίσης φάκελο µε οµιλίες και σηµειώσεις συνεδρίων (χειρόγραφα και
δακτυλογραφηµένα) ετών 1969-1972 και έντυπο Πρόγραµµα-Περιλήψεις «9η
πανελλήνια συνάντηση για τις νευροεπιστήµες-Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην
Έρευνα του Εγκεφάλου» 1993.
( Έγγρ. 70 Φυλ. 20)
---------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 43 (Α-Β)

Ecdysone Workshops, 1987, 2000, 2002

Φάκελοι που περιέχουν υλικό σχετικά µε τις συναντήσεις του ∆ιεθνές Εργαστηρίου
Εκδυσόνης (Ecdysone Workshop): αλληλογραφία, φυλλάδια, σηµειώσεις, άρθρα,
προγράµµατα, ανάτυπα κλπ., έτη 1987, 2000, 2002.
[έγγρ. περ. 100, φυλλ. περ. 10]

----------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 44

«Dahlem Konferenzen», 1976

Ντοσιέ που περιέχει υλικό στα αγγλικά (πρόγραµµα, σκοπός, οµιλίες, θέµατα κλπ.)
από το Dahlem Workshop on Organization and Expression of Chromosomes, που
έγινε το 1976 στο Βερολίνο.
[έγγρ. περ. 50]

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 45

FEBS, 2008
Φάκελος που περιέχει υλικό σχετικά µε το 33ο Federation of European Biochemical
Societies (FEBS) Congress και 11o International Union of Biochemistry and
Molecular Biology (IUBMB) Conference που έγινε το 2008 στην Αθήνα:
χειρόγραφες σηµειώσεις, αλληλογραφία, προσκλήσεις, άρθα-οµιλίες, πρόγραµµα
κλπ.
[έγγρ. περ. 200]
--------------------------
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ΣΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

«Εργασίες»

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα κ.τ.λ.) από το
1999 µέχρι το 2001 που έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε σε συνεργασία µε άλλους.
Περιέχει 23 εργασίες.

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) από το
2001 µέχρι το 2002 που έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε σε συνεργασία µε άλλους.
Περιέχει 18 εργασίες.

----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3(Α)
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) από το
2002 που έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε σε συνεργασία µε άλλους. Περιέχει 18
εργασίες.
-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3(Β)
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) από το
2002 που έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε σε συνεργασία µε άλλους. Περιέχει 21
εργασίες.

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) από το
2003 που έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε σε συνεργασία µε άλλους. Περιέχει 29
εργασίες.
--------------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 5
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) από το
2004 που έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε σε συνεργασία µε άλλους. Περιέχει 17
εργασίες.
----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) από το
2005 που έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε σε συνεργασία µε άλλους. Περιέχει 27
εργασίες.

-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) από το
2006 µέχρι το 2007(και µία εργασία του 2008) που έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε
σε συνεργασία µε άλλους. Περιέχει 25 εργασίες.

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 8
Ντοσιέ που περιέχει µία εργασία (2004) που αφορά τη δηµοσίευση στο Molecular
and Cellular Endocrinology. Περιέχει 34 εργασίες του Zafar Nawaz από το 1990
µέχρι το 1992.

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) που
έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε άλλοι ερευνητές. Περιέχει 13 εργασίες.

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) που
έχει γράψει ο ίδιος ο Σέκερης, είτε άλλοι ερευνητές. Περιέχει 12 εργασίες (µία
εργασία του Παναγιώτη Κατσουλάκου-1973).
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες για τον καρκίνο του µαστού. Περιέχει 20 εργασίες.
(κάθε εργασία περιέχει και από µία δισκέτα).

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, οµιλίες, φωτοτυπίες, ανάτυπα, κ.τ.λ.) από το
2003 µέχρι το 2004 που αφορούν τις φεροµόνες. Περιέχει 17 εργασίες.

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 13(Α)
Ντοσιέ που περιέχει εργασίες (άρθρα, ανάτυπα, φωτογραφικό υλικό εργαστηρίου)
της Ευαγγελίας Πρωτόπαπα. Περιέχει 12 εργασίες. Οι φάκελοι και το υλικό
σχετίζονται µε εργασία της Ευ. Πρωτόπαππα για τον εντοπισµό των αναγεννητικών
κυττάρων της τρίχας. Αφορά δερµατολογική έρευνα που κατέληξε στην εφεύρεση µε
τίτλο

«Μικρογαλακτώµατα

λεκιθίνης

περιέχοντα

πρωτεολυτικά

ένζυµα

α-

χυµοθριψίνη ή θρυψίνη και µέθοδο µόνιµης ενζυµικής αποτρίχωσης». Η εφεύρεση
κατατέθηκε για κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας από Κ. Σέκερη, Ευ. Πρωτόπαππα κ.ά. στο
Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το European Patent Office (EPO)
και κατέληξε στην παρασκευή προϊόντος µε όνοµα «Depiloline».

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 13(Β)
Ντοσιέ που περιέχει βιογραφικό σηµείωµα και το διδακτορικό (1991) της
Ευαγγελίας Πρωτόπαπα.

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 13(Γ)
Ντοσιέ που περιέχει 7 βιβλία (δύο από αυτά είναι της Ευαγγελίας ΠρωτόπαπαElements of enzymic depilation – Στοιχεία Ενζυµικής Αποτρίχωσης).

---------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 14

Φάκελος που περιέχει υλικό (αλληλογραφία, σηµειώσεις κλπ.) σχετικά µε την
εργασία «Μελέτη Υποδοχέα Γλυκοκορτικοειδών στα Μιτοχόνδρια Κυττάρων
Θηλαστικών» (2003-2004) από τη Σύλβια Σολακίδη για post-doc.
[έγγρ. περ. 50]

--------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15

«Experimental Physiology», 2002 και abstracts 1990-1998

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε: υλικό (αλληλογραφία, υποβολή άρθρωνεργασιών κλπ.) σχετικά µε θέµατα Πειραµατικής Φυσιολογίας («Experimental
Physiology»), 2002 και διάφορα abstracts από εργασίες-άρθρα του Κ. Σέκερη και
συνεργατών για δηµοσίευση ή συνέδρια-ηµερίδες κλπ., για διάφορα επιστηµονικά
θέµατα (δακτυλόγραφα, φωτοτυπίες άρθρων-κεφαλαίων από βιβλία κλπ.), ετών 19901998.
[έγγρ. περ. 50]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 16

«Int. Rev. Cyt.», 2002

Φάκελος που περιέχει υλικό σχετικά µε την εργασία «Glucocorticoid and Thyroid
Receptors in Mitochondria of Animal Cells» (σηµειώσεις, δακτυλόγραφα, πίνακες,
διαγράµµατα, αλληλογραφία κλπ.) για δηµοσίευση στο International Review of
Cytology, 2002.
[έγγρ. περ. 50]

------------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17

Φάκελος που περιέχει εργασίες, άρθρα, ανάτυπα, φωτοτυπίες, δακτυλόγραφα κλπ.
του Κ. Σέκερη και άλλων (Έλληνες και ξένοι) για διάφορα θέµατα, 1982-1983.
[έγγρ. περ. 30]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 18

Φάκελος που περιέχει άρθρα-εργασίες σχετικά µε HPV-16.
[έγγρ. περ. 30]
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 19

GR, ER

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε υλικό (άρθρα-εργασίες για δηµοσίευση σε
διάφορα

περιοδικά,

σχετική

αλληλογραφία,

σηµειώσεις

κλπ.)

σχετικά

µε

glucocorticoid receptors (GR), estrogen receptors (ER) κλπ., 2005-2009.
[έγγρ. περ. 150]
----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20

Mitos, GR

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε υλικό (άρθρα-εργασίες για δηµοσίευση σε
διάφορα

περιοδικά,

σχετική

αλληλογραφία,

σηµειώσεις,

αλληλογραφία

µε

συνεργάτες, ανάτυπα, φωτοτυπίες κλπ.) σχετικά µε έρευνα για µιτοχόνδρια (mitos),
glucocorticoid receptors (GR), 2002-2009.
[έγγρ. περ. 150]

------------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 21

Mitos, GR, ER

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε υλικό (άρθρα-εργασίες για δηµοσίευση σε
διάφορα

περιοδικά,

σχετική

αλληλογραφία,

σηµειώσεις,

αλληλογραφία

µε

συνεργάτες, ανάτυπα, φωτοτυπίες, αποκόµµατα άρθρων κλπ.) σχετικά µε έρευνα για
µιτοχόνδρια (mitos), glucocorticoid receptors (GR), estrogen receptors (ER), 20022008.
[έγγρ. περ. 200]

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22

Mitos, GR, ER, nucleoli, myocytes

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε υλικό (άρθρα-εργασίες για δηµοσίευση σε
διάφορα περιοδικά-οµιλίες, σχετική αλληλογραφία, σηµειώσεις, αλληλογραφία µε
συνεργάτες,

ανάτυπα,

φωτοτυπίες,

αποκόµµατα

άρθρων,

εργαστηριακά

αποτελέσµατα-σηµειώσεις κλπ.) σχετικά µε έρευνα για nucleoli, µιτοχόνδρια (mitos),
myocytes, glucocorticoid receptors (GR), estrogen receptors (ER), 2005-2009.
[έγγρ. περ. 200]

-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 23

GR, ER, nucleoli, cancer κλπ.

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε υλικό (άρθρα-εργασίες για δηµοσίευση σε
διάφορα περιοδικά-οµιλίες, σχετική αλληλογραφία, σηµειώσεις, αλληλογραφία µε
συνεργάτες,

ανάτυπα,

φωτοτυπίες,

αποκόµµατα

άρθρων,

εργαστηριακά

αποτελέσµατα-σηµειώσεις κλπ.) σχετικά µε έρευνα για nucleoli, glucocorticoid
receptors (GR), estrogen receptors (ER), καρκίνο 2004-2009.
[έγγρ. περ. 200]
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--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 24

GR, ER, mitos κλπ.

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε υλικό (άρθρα-εργασίες για δηµοσίευση σε
διάφορα περιοδικά-οµιλίες, σχετική αλληλογραφία, σηµειώσεις, αλληλογραφία µε
συνεργάτες,

ανάτυπα,

φωτοτυπίες,

αποκόµµατα

άρθρων,

εργαστηριακά

αποτελέσµατα-σηµειώσεις κλπ.) σχετικά µε έρευνα για glucocorticoid receptors (GR),
estrogen receptors (ER), mitos 1999-2009.
[έγγρ. περ. 200]

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 25

Mitos

Φάκελος που περιέχει ανάτυπα, δακτυλόγραφα, φωτοτυπίες άρθρων σχετικά µε
µιτοχόνδρια.
[έγγρ. περ. 150]

--------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 26

Ντοσιέ που περιέχει ένα ανάτυπο άρθρου του 1961, χειρόγραφες σηµειώσεις στα
γερµανικά του Σέκερη σχετικά µε εργασία βιοχηµείας και 2 αντίτυπα “2nd Meeting
abstracts” του FEBS (Βιέννη, 1965) που περιέχει το abstract οµιλίας του Σέκερη και
συνεργάτη.

-------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ 27

Φάκελος που περιέχει 7 υποφακέλους µε εργασίες τρίτων προς δηµοσίευση που τις
υποβάλλουν στον Κ. Σέκερη για κρίσεις, σχόλια κλπ. Επίσης δακτυλογραφηµένη
εργασία του Κ. Σέκερη µε τίτλο “The mitochondrial Genome: a possible primary site
of action of steroid hormones”. Έτη 1998-1990 και κάποια χ.χ.
[7 υποφάκελοι µε εργασίες και συνοδευτικά]

---------------------------------
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«Ανάτυπα»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 1
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 100 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 2
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου
(αφορούν τα µιτοχόνδρια). Περιέχει περίπου 120 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 3
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου
(αφορούν το GR-IR). Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 4
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 100 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 5
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 100 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 6
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 7
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 8
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου
(αφορά glucocorticoids receptors). Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 9
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου
(αφορά glucocorticoids receptors). Περιέχει περίπου 70 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 10
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 100 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 11
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 12
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 13
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 14
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.
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------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 15
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 100 έγγραφα.

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 16
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 50 έγγραφα.

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 17
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου
(αφορούν τα µιτοχόνδρια). Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 18
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 19
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 70 έγγραφα.
-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 20
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου
(αφορούν Ontogenesis – Breast Cancer). Περιέχει περίπου 100 έγγραφα.

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 21
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 60 έγγραφα.
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--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 22
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες σχετικά µε GR, µιτοχόνδρια και
καρκίνο. Περιέχει κείµενο οµιλίας του Κ. Σέκερη. Στα περισσότερα ανάτυπα είτε
υπογράφει ο Κ. Σέκερης, είτε βρίσκεται µεταξύ των υπογράφοντων. Περιέχει περίπου
150 έγγραφα.
--------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 23
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 100 έγγραφα.
------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 24
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 100 έγγραφα.
-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 25(Α)
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 100 έγγραφα.

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 25(Β)
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΑΝΑΤΥΠΑ 25(Γ)
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα και φωτοτυπίες επιστηµονικού περιεχοµένου.
Περιέχει περίπου 150 έγγραφα.

--------------------
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Ζ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

«Αλληλογραφία»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 1
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) από το 1983 µέχρι το 1984. Περιέχει επιστολές από
φοιτητές και συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 100)

------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 2
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) από το 1984 µέχρι το 1985. Περιέχει επιστολές από
φοιτητές και συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 120)

-------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 3
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) από το 1995 µέχρι το 1997. Περιέχει επιστολές από
φοιτητές και συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 100)

-----------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 4
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) από το 2001 µέχρι το 2002. Περιέχει επιστολές από
φοιτητές και συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 100)
----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 5
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) από το 2002 µέχρι το 2003. Περιέχει επιστολές από
φοιτητές και συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 150)

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 6
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) από το 2003 µέχρι το 2004. Περιέχει επιστολές από
φοιτητές και συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 80)

-------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 7
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) από το 2004 µέχρι το 2005. Περιέχει επιστολές από
φοιτητές και συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 120)
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--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 8
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) από το 2005 µέχρι το 2006. Περιέχει επιστολές από
φοιτητές και συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 80)

-------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 9
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) από το 2006 µέχρι το 2007. Περιέχει επιστολές από
φοιτητές και συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και
τη λειτουργία του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 150)

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 10
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) το 2008. Περιέχει επιστολές από φοιτητές και
συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία
του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 100)

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 11
Ντοσιέ που περιέχει αλληλογραφία (εισερχόµενη και εξερχόµενη) του Κ. Σέκερη
σχετικά µε διάφορα ζητήµατα (συµµετοχή σε συνέδρια, ευχαριστήρια, επιστηµονικού
και προσωπικού περιεχοµένου) το 2009. Περιέχει επιστολές από φοιτητές και
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συναδέλφους. Επίσης, περιέχει επιστολές που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία
του ιδρύµατος (ΕΙΕ) ή του πανεπιστηµίου.
(Εγγρ. 100)
----------------------
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«Gutachten»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ GUTACHTEN 1

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα (κρίσεις, εισηγήσεις, βεβαιώσεις, συστατικές
επιστολές), από το 1997 µέχρι το 2000, που αφορούν διάφορες αξιολογήσεις
(εξελίξεις καθηγητών – εκλεκτορικά, επιστηµονικά άρθρα, κρίσεις εργαζοµένων και
φοιτητών). Οι κρίσεις αυτές υπογράφονται από τον Κ. Σέκερη και απευθύνονται σε
ερευνητικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια, οργανισµούς, εταιρείες.
(Εγγρ. 70)
----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ GUTACHTEN 2

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα (κρίσεις, εισηγήσεις, βεβαιώσεις, συστατικές
επιστολές), από το 2000 µέχρι το 2001, που αφορούν διάφορες αξιολογήσεις
(εξελίξεις καθηγητών – εκλεκτορικά, επιστηµονικά άρθρα, κρίσεις εργαζοµένων και
φοιτητών). Οι κρίσεις αυτές υπογράφονται από τον Κ. Σέκερη και απευθύνονται σε
ερευνητικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια, οργανισµούς, εταιρείες.
(Εγγρ. 100)
------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ GUTACHTEN 3

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα (κρίσεις, εισηγήσεις, βεβαιώσεις, συστατικές
επιστολές), από το 2001 µέχρι το 2002, που αφορούν διάφορες αξιολογήσεις
(εξελίξεις καθηγητών – εκλεκτορικά, επιστηµονικά άρθρα, κρίσεις εργαζοµένων και
φοιτητών). Οι κρίσεις αυτές υπογράφονται από τον Κ. Σέκερη και απευθύνονται σε
ερευνητικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια, οργανισµούς, εταιρείες.
(Εγγρ. 100)

----------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ GUTACHTEN 4

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα (κρίσεις, εισηγήσεις, βεβαιώσεις, συστατικές
επιστολές), από το 2003 µέχρι το 2004, που αφορούν διάφορες αξιολογήσεις
(εξελίξεις καθηγητών – εκλεκτορικά, επιστηµονικά άρθρα, κρίσεις εργαζοµένων και
φοιτητών). Οι κρίσεις αυτές υπογράφονται από τον Κ. Σέκερη και απευθύνονται σε
ερευνητικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια, οργανισµούς, εταιρείες.
(Εγγρ. 100)

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ GUTACHTEN 5

Ντοσιέ που περιέχει έγγραφα (κρίσεις, εισηγήσεις, βεβαιώσεις, συστατικές
επιστολές), από το 2005 µέχρι το 2008, που αφορούν διάφορες αξιολογήσεις
(εξελίξεις καθηγητών – εκλεκτορικά, επιστηµονικά άρθρα, κρίσεις εργαζοµένων και
φοιτητών). Οι κρίσεις αυτές υπογράφονται από τον Κ. Σέκερη και απευθύνονται σε
ερευνητικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια, οργανισµούς, εταιρείες.
(Εγγρ. 100)

--------------------------------
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Η. ΠΟΙΚΙΛΑ
«∆ιάφορα»
ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 1

Φάκελος που περιέχει ποικίλα έγγραφα. Ενδεικτικά: έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ για την
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα (2006), φωτογραφίες ιστολογικών
εξετάσεων, έγγραφα σχετικά µε project µε όνοµα “lipoplatin” (2002), έγγραφα
σχετικά µε το “Europeanization Programme” του Ecole Normale Superieure της
Λυών (1991), έγγραφα σχετικά µε τη δραστηριότητα της «Παγκρήτιας Ένωσης»
(1992-1993), έγγραφα σχετικά µε την Επιτροπή Κρίσης για την ερευνήτρια Carol
Murphy του ΙΤΕ (2003), άρθρο-οµιλία του G. R. Fraser για το Oxford Cancer Genetic
Clinic στο 9o International Congress of Human Genetics (1996), έγγραφα σχετικά µε
την ακτινοπροστασία στο Νοσοκοµείο «Άγ. Σάββας» (1981-1992).
[έγγρ. περ. 150]

-----------------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 2

Φάκελος που περιέχει ποικίλα έγγραφα. Ενδεικτικά: έγγραφα σχετικά µε νοσηλεία
για νευρική ανορεξία, φωτοτυπίες άρθρων σχετικά µε ουρολογία, αλληλογραφία,
«Proposal of the Program for Scientific Collaboration» (χ.χ.), δεµένο δακτυλόγραφο
“Science and Drama of Mankind: Responsibility of Scientists and Intellectuals and
the Rush for Profit and The Ethics of Survival” του Dusan T. Kanazir, µεταφράσεις
άρθρων από τα γερµανικά και σχετική αλληλογραφία, φωτοτυπίες άρθρων,
αποκόµµατα περιοδικών, έγγραφα σχετικά µε πρόταση να λάβει ο Μ. Θεοδωράκης το
βραβείο XIX PREMI INTERNATIONAL CATALUNYA (2006), πρόταση πολιτικού
µηχανικού Π. Θεοτόκη-Ανδρουτσέλη για ίδρυση Πάρκου Έρευνας στο Ελληνικό
(2005), διαφηµιστικό έντυπο του ερευνητικού εργαστηρίου INSERM UNIT 99 του
Henri Mondor Hopital της Γαλλίας (1994).
[έγγρ. περ. 200]

----------------------------------
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ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 3

Φάκελος που περιέχει ποικίλα έγγραφα. Ενδεικτικά: άρθρα, αποκόµµατα τύπου κλπ.
σχετικά µε καρκίνο, έγγραφα και αλληλογραφία σχετικά µε πειράµατα µε ποντίκια,
άρθρα-αλληλογραφία-σηµειώσεις σχετικά µε Νίκο Καρούση, σηµειώσεις-άρθρααλληλογραφία σχετικά µε µιτοχόνδρια, αλληλογραφία µε Julio Montoya σχετικά µε
project mitocross (2005).
[έγγρ. περ. 250]

-------------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 4

Φάκελος που περιέχει διάφορα φυλλάδια και αφίσες (επιστηµονικά, διαφηµιστικά
κλπ.).

-------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 5

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε ποικίλα έγγραφα. Ενδεικτικά: αποστολή
φωτοτυπιών άρθρων από την εφ. «Εµπρός» Μελβούρνης από τον εκδότη Ροδόλφο Μ.
Σαχίνη (δεκ. 1970), αναζήτηση βιβλιογραφίας από ΕΚΤ, αποστολή προς Κ. Σέκερη
διαφόρων φυλλαδίων-άρθρων-εργασιών από Χρ. Κωνσταντόπουλο (ψυχολόγο) για
διάφοτα θέµατα (Μακεδονία, φιλοσοφία, παιδεία, περιτοµή), έγγραφα σχετικά µε το
Innsbruck Medical University (2006), αποστολή ανατύπων από το Universite de
Montpellier, αλληλογραφία σχετικά µε αθληϊατρική και χορηγίες από εταιρείες
(1992-2001), έγγραφα σχετικά µε το Cell Factory Key Action της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (1998), διάφορα ανάτυπα από άρθρα Κ. Σέκερη και συνεργατών, έγγραφα
σχετικά µε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών-Ινστιτούτο Αστρονοµίας και
Αστροφυσικής (Υπόµνηµα-2000, Στοιχεία Ανάπτυξης 1994-2000, Επιστηµονική και
Οργανωτική ∆ραστηριότητα-2000), έγγραφα σχετικά µε αποστολές του Yearbook
του ΙΒΕΒ (1992).
[έγγρ. περ. 250]
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--------------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 6

Φάκελος που περιέχει ποικίλα έγγραφα. Ενδεικτικά: ανάτυπα σχετικά µε
µιτοχόνδρια και άλλα θέµατα, έγγραφα σχετικά µε ρύπανση περιβάλλοντος και
υπογονιµότητα (2004), ανακήρυξη Κ. Σέκερη ως υποψηφίου για ενεργό µέλος της
European Academy of Sciences and Arts (2009), έγγραφα σχετικά µε τον
προγραµµατισµό και την οργάνωση εκδηλώσεων-οµιλιών «Επιστήµης Κοινωνία» µε
θέµα «Το φαινόµενο της ζωής» του ΕΙΕ (2005), αλληλογραφία-άρθρα σχετικά µε
endocrine, androgen receptor, cancer (2009).
[έγγρ. περ. 200]

---------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 7

Φάκελος που περιέχει ποικίλα έγγραφα. Ενδεικτικά: δακτυλόγραφα άρθρα-ανάτυπα,
έγγραφα σχετικά µε Human Metabolism, έγγραφα σχετικά µε το European Science
and Technology Assembly 1996, έγγραφα σχετικά µε τα ερευνητικά κέντρα-κέντρα
αριστείας και γενικά την έρευνα στην Ευρώπη (φωτοτυπίες, επιστολές, φυλλάδια,
άρθρα κλπ. 1981-1982), Έκθεση Προόδου Ελ. Λεβεντάκου 1982-1983, εισερχόµενα
από FEBS (1990-1991).
[έγγρ. περ. 170]

------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 8

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε ποικίλα έγγραφα. Ενδεικτικά: έγγραφα
σχετικά µε estrogen receptors, σχετικά µε το Eurohorcs Meeting στην Ισπανία (1994),
έγγραφα σχετικά µε την υποβολή ερευνητικού προγράµµατος στη ΓΓΕΤ µε υπεύθυνη
τη Μαριέττα Ισιδωρίδου-Ράδοβιτς (1990), έγγραφα σχετικά µε δηµοσιεύσεις στο
International Journal of Cytology (2001).
[έγγρ. περ. 200]
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---------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 9

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε ποικίλα έγγραφα. Ενδεικτικά: φάκελοι µε
έγγραφα σχετικά µε την Κλινική Βιοχηµεία (Επιτροπή για την ειδικότητα της
Κλινικής Βιοχηµείας, νοµοσχέδιο-νόµος, αλληλογραφία κλπ., 2000-2001), έγγραφα
σχετικά µε τη λειτουργία της Deutsche Forschungscemeinschaft-DFG και τη
γερµανική ερευνητική κοινότητα γενικά (1974), έγγραφα (αλληλογραφία, άρθρα,
φυλλάδια, εκδηλώσεις, σηµειώσεις κλπ.) σχετικά µε βιοµόρια και βιοµοριακές
θεραπείες (1997-2003).
[έγγρ. περ. 200]

----------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 10

FELS, 1985-1989

Φάκελος που περιέχει υποφακέλους µε έγγραφα (αλληλογραφία, αιτήσεις,
δικαιολογητικά, µισθοδοσία, οδηγίες για αποστολή συναλλάγµατος, άρθρα, εργασίες,
σηµειώσεις κλπ.) σχετικά µε την απασχόληση του Κ. Σέκερη στο ερευνητικό
ινστιτούτο FELS του Temple University, 1985-1989.
[έγγρ. περ. 100]

---------------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 11

άρθρα
Φάκελος που περιέχει εκτυπωµένα επιστηµονικά άρθρα για διάφορα θέµατα και
υποφακέλους µε διάφορες εργασίες που υποβάλλουν προς τον Κ. Σέκερη.
[έγγρ. περ. 150]

-------------------------
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ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 12

Άρθρα (mitos, GR, ER)

Φάκελος που περιέχει υποφάκελο µε διάφορα άρθρα σχετικά µε glucocorticoid
receptors (GR), µιτοχόνδρια (mitos), estrogen receptors (ER) κλπ.
[έγγρ. περ. 120]

-----------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 13

Άρθρα (mitos, GR, ER)

Φάκελος που περιέχει διάφορα άρθρα σχετικά µε glucocorticoid receptors (GR),
µιτοχόνδρια (mitos), estrogen receptors (ER) κλπ.
[έγγρ. περ. 120]

-------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 14

Άρθρα (mitos, GR, ER)

Φάκελος που περιέχει διάφορα άρθρα σχετικά µε glucocorticoid receptors (GR),
µιτοχόνδρια (mitos), estrogen receptors (ER) κλπ.
[έγγρ. περ. 120]

----------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 15

Άρθρα (mitos, GR)

Φάκελος που περιέχει διάφορα άρθρα σχετικά µε glucocorticoid receptors (GR),
µιτοχόνδρια (mitos), κλπ.
[έγγρ. περ. 120]
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----------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 16

Άρθρα (mitos, GR)

Φάκελος που περιέχει διάφορα άρθρα, ανάτυπα κ.ά. του Κ. Σέκερη και συνεργατών
σχετικά µε glucocorticoid receptors (GR), µιτοχόνδρια (mitos).
[έγγρ. περ. 120]

------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 17

Άρθρα (mitos, GR, cancer)

Φάκελος που περιέχει διάφορα άρθρα, ανάτυπα, δακτυλόγραφα κλπ. σχετικά µε
glucocorticoid receptors (GR), µιτοχόνδρια (mitos), καρκίνο κλπ.
[έγγρ. περ. 120]

--------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 18

Άρθρα (mitos, GR κλπ.)

Φάκελος που περιέχει διάφορα άρθρα, ανάτυπα, δακτυλόγραφα, σηµειώσεις κλπ.
σχετικά µε glucocorticoid receptors (GR), µιτοχόνδρια (mitos) κλπ.
[έγγρ. περ. 120]

---------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 19

Αποδείξεις-τιµολόγια, 2003-2009
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Ντοσιέ που περιέχει διάφορες αποδείξεις και τιµολόγια για έξοδα, οδοιπορικά,
αναλώσιµα, συνδροµές, ανάτυπα κλπ. για λογαριασµό του Κ. Σέκερη, του ΙΒΕΒ και
συνεργατών, έτη 2003-2009.
[έγγρ. περ. 120]

-----------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 20

CD

Φάκελος που περιέχει 35 περίπου CD και δισκέτες που περιέχουν παρουσιάσεις
(power point κλπ).

---------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 21

Mitos, thyroid hormones κλπ.

Φάκελος που περιέχει ανάτυπα, φωτοτυπίες άρθρων κλπ. σχετικά µε mitos, GR,
thyroid hormones κλπ.
[έγγρ. περ. 150]

------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 22

Ντοσιέ που περιέχει πρόσφατα έγγραφα σχετικά µε τη λειτουργία του
Μεταπτυχιακού στην Ιατρική-ΕΚΠΑ (Περιβάλλον και Υγεία) που δίδασκε ο Κ.
Σέκερης, µε τα βραβεία του Ιδρύµατος Μποδοσάκη κλπ., έτη 2008-2009.
[έγγρ. περ. 30]

-----------------------------

113

A.K ΣΕΚΕΡΗ/∆ΙΑΦΟΡΑ 23

Φάκελος που περιέχει διαφόρους υποφακέλους:
∆ύο φάκελοι που περιέχουν τις επενδυτικές προτάσεις 2 εταιριών προς την ΕΤΒΑ για
χορήγηση δανείου. Οι εταιρίες είναι: Μονοπωλιακά Αντισώµατα Α.Ε. η οποία
προτείνει να παραχθούν µονοκλωνικά αντισώµατα και παράγωγα αυτών και η ΝΙ∆Α
Βιοτεχνολογία Α.Ε. η οποία προτείνει την παραγωγή διαγνωστικών υλικών υψηλής
τεχνολογίας. Στην αίτηση τους προτείνουν τον Κ. Σέκερη να γίνει εξωτερικός τους
συνεργάτης και να είναι ο αξιολογητής των προτάσεων τους, έτος 1989.
Φάκελος που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: βιβλιαράκια του Ν. Χαρακάκου σχετικά
µε τη φιλοσοφία και έχουν χειρόγραφη αφιέρωση στον Κ. Σέκερη, διάφορα άρθρα,
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, φυλλάδια που αφορούν σεµινάρια, παραγγελίες
υλικών και δελτία αποστολής αυτών, φαξ, φόρµες ερευνητικής πρότασης. Περιέχει
πρόσκληση για διάλεξη που θα πραγµατοποιούνταν στο πολεµικό µουσείο και την
πρόταση της εταιρίας visual art για συνεργασία (δείγµατα slides). Επίσης,
περιλαµβάνει φωτογραφίες και την περιγραφή ενός συνεδριακού κέντρου στην Κω
και χειρόγραφο σηµείωµα από τον Γ.Μ. Σηφάκη ο οποίος ζητά από τον Κ. Σέκερη να
καλυφθεί θέση εργασίας από την Α. Πατρινέλη κόρη συναδέλφου καθηγητή κλπ., έτη
1988-1990.
Φάκελος που περιέχει διάφορες εργαστηριακές παραγγελίες, αποδείξεις-τιµολόγια
κλπ. δεκαετία 1970 και κενούς φακέλους εισερχόµενης αλληλογραφίας.
[ΕΓΓΡ.ΠΕΡ.80, ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡ. 5]
---------------------------
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«Εφηµερίδες»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 1
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 1992
µέχρι το 1998 µε θέµατα

επιστηµονικού και ποικίλου (πολιτικά, ακαδηµαϊκά,

τεχνολογικά, κοινωνικά) ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και
γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 2
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2001 µέχρι
το 2002 µε θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά
και γερµανικά) και ελάχιστα ελληνόγλωσσα.
-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 3
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2001 µέχρι
το 2002 µε θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά
και γερµανικά) και ελάχιστα ελληνόγλωσσα.

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 4
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και επιστηµονικών περιοδικών που
σχετίζονται µε την εξέλιξη του ∆αρβίνου. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και
γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 5
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 1988 µέχρι
το 1999 µε θέµατα

επιστηµονικού και ποικίλου (οικονοµικά, ακαδηµαϊκά,

εκπαιδευτικά) ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και γερµανικά) και
ελληνόγλωσσα. Περιέχει µια εφηµερίδα του 1845 (Scientific – Νέα Υόρκη).

---------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 6
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2002 µέχρι το
2005 µε θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και
γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.
-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 7
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών µε θέµατα
επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Περιέχει περιοδικά, βιβλία και οµιλίες σχετικά µε τη
βιοτεχνολογία. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 8
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2007 µέχρι το
2009 µε θέµατα επιστηµονικού και ποικίλου (αρχαιολογικά, ακαδηµαϊκά,
περιβαλλοντολογικά)

ενδιαφέροντος.

Υπάρχουν

ξενόγλωσσα

(αγγλικά

και

γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 9
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2004 µέχρι το
2007 µε θέµατα επιστηµονικού και ποικίλου (ακαδηµαϊκά, περιβαλλοντολογικά)
ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 10
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 1990 µέχρι το
2002

µε

θέµατα

επιστηµονικού

και

ποικίλου

(ακαδηµαϊκά,

οικονοµικά)

ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.

-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 11
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Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 1984 µέχρι το
2002

µε

θέµατα

επιστηµονικού

και

ποικίλου

(ακαδηµαϊκά,

εκπαίδευση)

ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 12
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2004 µέχρι το
2007 µε θέµατα επιστηµονικού και ποικίλου (ακαδηµαϊκά, περιβαλλοντολογικά)
ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.

-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 13
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2004 µέχρι το
2006 µε θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά) και
ελληνόγλωσσα.

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 14
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2004 µέχρι το
2009 µε θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και
γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.
-----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 15
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2004 µέχρι το
2009 µε θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και
γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 16
Ντοσιέ που περιέχει αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών από το 2003 µέχρι το
2006 µε θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ξενόγλωσσα (αγγλικά και
γερµανικά) και ελληνόγλωσσα.
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Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

«Σηµειώσεις»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα
(αρκετά άρθρα του E. Hecker), διαφάνειες που αφορούν τον καρκίνο και τα
στεροειδή ορµονών. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 100)
------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα,
διαφάνειες που αφορούν τον καρκίνο. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 100)
--------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν τη Μοριακή Βιολογία. Περιέχει φωτοτυπία βιβλίου (Molecular Cell
Biology). Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 70)
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα,
διαφάνειες που αφορούν το περιβάλλον και Embryonic Development. Πιθανότατα για
µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 80)
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν το Febs Advanced Practical Course on RNP particles.
(Εγγρ. 50)

---------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 6
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν την Ενδοκρινολογία και τον καρκίνο. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια,
έρευνες.
(Εγγρ. 80)
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν τα βακτήρια και άλλα. Περιέχει δύο περιοδικά Science. Πιθανότατα για
µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 70)
-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα.
Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες. Επίσης δακτυλόγραφες σηµειώσεις
του Εµµανουήλ Τ. Ρακιτζή µε τίτλο «Εισαγωγή στην κινητική των χηµικών και των
ενζυµικών αντιδράσεων» έτους 1989, ως συνοδευτικό κείµενο στο οµώνυµο µάθηµα
της Ιατρικής Αθήνας.
(Εγγρ. 50)
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 9
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν τον καρκίνο. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 80)
------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, αποκόµµατα εφηµερίδας,
φωτοτυπηµένα άρθρα που αφορούν τον καρκίνο.

Πιθανότατα για µαθήµατα,

συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 80)
----------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα,
διαφάνειες, αποκόµµατα εφηµερίδας που αφορούν Ακτινοβολίες και DNA.
Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 80)
-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν τον καρκίνο του µαστού. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 150)
------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα,
διαφάνειες που αφορούν τον καρκίνο. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 70)
----------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 14
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν τα στεροειδή. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 70)
--------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 15
Ντοσιέ που περιέχει φωτοτυπηµένα άρθρα, ανάτυπα που αφορούν τις ορµόνες.
Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 80)
----------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 16
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν τις ορµόνες. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 100)
--------------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 17
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν την οστεοπόρωση. Περιέχει τρία βιβλιαράκια και δύο περιοδικά.
Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 120)

-----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 18
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν τα αντι-οιστρογόνα και τις ορµόνες . Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια,
έρευνες.
(Εγγρ. 50)
------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 19
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που
αφορούν τον Glucocorticoid Receptor. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 150)
---------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 20
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που αφορούν τα οιστρογόνα.
Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 50)
--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 21
Ντοσιέ που περιέχει χειρόγραφες σηµειώσεις, ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα (τα
περισσότερα άρθρα ανήκουν στον Jonh Wiley) που αφορούν τις ορµόνες.
Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 80)
----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 22
Ντοσιέ που περιέχει

ανάτυπα,

φωτοτυπηµένα άρθρα που αφορούν τον

Glucocorticoid Receptor. Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 80)
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-------------------------------

Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 23
Ντοσιέ που περιέχει ανάτυπα, φωτοτυπηµένα άρθρα που αφορούν Physiology.
Πιθανότατα για µαθήµατα, συνέδρια, έρευνες.
(Εγγρ. 80)

--------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 24

Φάκελος που περιέχει έγγραφα (σηµειώσεις, άρθρα, φωτοτυπίες κλπ.) σχετικά µε
nucleolus.
[έγγρ. περ. 100]

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 25

Φάκελος που περιέχει δακτυλογραφηµένες σηµειώσεις του Κ. Σέκερη για
πανεπιστηµιακό µάθηµα Μοριακής Ενδοκρινολογίας στο Τµήµα Βιολογίας και
σηµειωµατάριο.

------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 26

Φάκελος που περιέχει έγγραφα (χειρόγραφες σηµειώσεις, αλληλογραφία, φωτοτυπίες,
ανάτυπα, πίνακες, πειράµατα, άρθρα κλπ.) σχετικά µε glucocorticoid receptors και
άλλα θέµατα, 1991-2009.
[έγγρ. περ. 150]

---------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 27

Mitos, GR, thyroid hormones, apoptosis κλπ.
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Φάκελος που περιέχει ανάτυπα, φωτοτυπίες άρθρων, σηµειώσεις, τεύχη περιοδικών
κλπ. σχετικά µε mitos, GR, hormones, apoptosis, steroids κλπ.
[έγγρ. περ. 200]

----------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 28

Φάκελος που περιέχει υλικό (σηµειώσεις, αλληλογραφία, φωτοτυπίες-ανάτυπα
άρθρων κλπ.) σχετικά µε: human progesterone receptor, antamanide, intermediate
filaments, thymus.
[έγγρ. περ. 170]

-------------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 29

«Angela Prube», 1976-1978

Φάκελος που περιέχει 2 σηµειωµατάρια µε χειρόγραφες εργαστηριακές σηµειώσεις
στα γερµανικά που έξω έχουν την ένδειξη “Angela Prube”, έτη 1976-1978.

-------------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 30

Φάκελος που περιέχει 6 πακέτα πανεπιστηµιακών σηµειώσεων του καθηγητή Γ.
∆ηµητριάδη πάνω στην οργανική χηµεία, τη µοριακή βιολογία και τη βιοτεχνολογία
(φωτοτυπίες, βιβλίο, δακτυλόγραφα), έτη 1976-1988. Επίσης υποφάκελος µε
φωτοτυπίες εργαστηριακών σηµειώσεων (χειρόγραφες) σε ηµερολογιακή µορφή µε
ένδειξη «Miguel» ετών 1968-1969.

-----------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 31α

Τετράδια σηµειώσεων, 1965-1967
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Φάκελος που περιέχει 4 τετράδια σηµειώσεων του Κ. Σέκερη, µε χάρτινο κάλυµµα
και ένδειξη «Κ.Ε.Σ.» Ι-V, ετών 1965-1967 µε ηµερολογιακή µορφή.

--------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 31β

Τετράδια σηµειώσεων, 1967-1970

Φάκελος που περιέχει 3 τετράδια σηµειώσεων του Κ. Σέκερη, µε χάρτινο κάλυµµα
και ένδειξη «Κ.Ε.Σ.» VI-VIII, ετών 1967-1970 µε ηµερολογιακή µορφή.

-----------------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 31γ

Τετράδια σηµειώσεων, 1970-1972

Φάκελος που περιέχει τετράδια σηµειώσεων: του Κ. Σέκερη µε ένδειξη «Κ.Ε.Σ.» IΧΧ, ετών 1970-1972 µε ηµερολογιακή µορφή, τετράδιο µε ένδειξη WEISER ετών
1970-1971

µε

ηµερολογιακή

µορφή

και

τετράδιο

µε

ένδειξη

Frohbidi

(δυσανάγνωστο), έτους 1971.

-----------------------------ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 31δ

Τετράδια σηµειώσεων, 1971-1975

Φάκελος που περιέχει τετράδια σηµειώσεων: 2 µε ένδειξη PFEIFFER ετών 19711972 µε ηµερολογιακή µορφή, ένα µε ένδειξη Heidelane Kaufman ετών 1973-1974,
ένα µε ένδειξη DOENECKE έτους 1972 και ένα µε ένδειξη WALTER ετών 19741975.

------------------------------
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ΑΡΧΕΙΟ Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 31ε

Τετράδια σηµειώσεων, 1968-1969, 1975-1976

Φάκελος που περιέχει

τετράδια σηµειώσεων: ένα µε ένδειξη PROTOKOLL µε

ηµερολογιακή µορφή ετών 1975-1976 και ένα µε ένδειξη ΚΕΣ M. Fernando µε
ηµερολογιακή µορφή ετών 1968-1969.

--------------------------
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Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

«Βιογραφικά»
Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 1

Βιογραφικά, 1993-2001

Ντοσιέ που περιέχει 30 περίπου βιογραφικά και συστατικές επιστολές αιτούντων για
διάφορες θέσεις, έτη 1993-2001.
[έγγρ. περ. 50]

-------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 2

Βιογραφικά, 1995-2002

Ντοσιέ που περιέχει 35 περίπου βιογραφικά, ελληνικά και ξενόγλωσσα, Ελλήνων και
ξένων επιστηµόνων, αιτούντων για διάφορες θέσεις, και αποκόµµατα τύπου που
αφορούν επιστήµονες-ερευνητές, αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος, έτη 1995-2002.
[έγγρ. περ. 50]

-----------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 3

Βιογραφικά, 1998-2002

Ντοσιέ που περιέχει περίπου 10 βιογραφικά επιστηµόνων (µεταξύ των οποίων και
του Κ. Σέκερη στα αγγλικά) αιτούντων για διάφορες θέσεις ελληνικά και
ξενόγλωσσα, συστατικές επιστολές και πολλά αποκόµµατα εφηµερίδων και
περιοδικών σχετικά µε το έργο και τη δράση επιστηµόνων-ερευνητών (ελληνικά και
ξένα), αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος, απόφαση της Επιτροπής Μορφωτικών
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Υποθέσεων της Βουλής για την ίδρυση «∆ιεθνούς Ακαδηµίας Ελευθερίας» κ.ά., έτη
1998-2002.
[έγγρ. περ. 70]

----------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 4

Βιογραφικά, 2004-2006

Ντοσιέ που περιέχει περίπου 15 βιογραφικά επιστηµόνων (ελληνικά και ξενόγλωσσα)
και πολλά αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών σχετικά µε το έργο και τη δράση
επιστηµόνων-ερευνητών (ελληνικά και ξένα), αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος,
έτη 2004-2006.
[έγγρ. περ. 70]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 5

Βιογραφικά, 2002-2004

Ντοσιέ που περιέχει περίπου 12 βιογραφικά επιστηµόνων (ελληνικά και
ξενόγλωσσα), µεταξύ των οποίων και του Κ. Σέκερη στα ελληνικά και τα αγγλικά,
και πολλά αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών σχετικά µε το έργο και τη δράση
επιστηµόνων-ερευνητών (ελληνικά και ξένα), αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος,
έτη 2002-2002.
[έγγρ. περ. 100]

------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 6

Βιογραφικά, 2006-2008

Ντοσιέ που περιέχει περίπου 20 βιογραφικά επιστηµόνων (ελληνικά και ξενόγλωσσα)
και πολλά αποκόµµατα εφηµερίδων και περιοδικών σχετικά µε το έργο και τη δράση
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επιστηµόνων-ερευνητών (ελληνικά και ξένα), αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος,
έτη 2006-2008.
[έγγρ. περ. 120]

----------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 7

Βιογραφικά, 2001-2009

Φάκελος που περιέχει 17 περίπου βιογραφικά επιστηµόνων-ερευνητών, σχετικές
δηµοσιεύσεις και αιτήσεις για κάλυψη θέσεων, αλλά και αποκόµµατα εφηµερίδων
και περιοδικών, έτη 2001-2009.
[έγγρ. περ. 70]

---------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 8

Βιογραφικό Παρασκευής Μουτσάτσου-Λαδικού

Φάκελος που περιέχει βιογραφικό, δηµοσιεύσεις-ανακοινώσεις, διδακτορικό, master
κλπ. της Παρασκευής Μουτσάτσου-Λαδικού, υποψήφιας για εξέλιξη στη βαθµίδα
του Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ιατρική Χηµεία, 2002.

------------------------------------Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 9

∆ιονύσιος ∆ραϊνας, Βιογραφικό σηµείωµα και επιστηµονικό έργο

Φάκελος που περιέχει βιογραφικό, δηµοσιεύσεις-ανακοινώσεις, διδακτορικό, master
κλπ. του ∆ιον. Βραϊνα για την εξέλιξή του από Αναπληρωτή σε Καθηγητή του Τοµέα
Βασικών Ιατρικών Επιστηµών, 2000.

--------------------------------
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Α. Κ. ΣΕΚΕΡΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 10

Βιογραφικά, 1997-2009

Φάκελος που περιέχει διάφορα βιογραφικά καθηγητών-ερευνητών (ενδεικτικά: Άννα
∆ελτσίδου, Ευ. Πρωτόπαππα, Άννα-Μαρία Ψαρρά κ.ά.) και σχετική αλληλογραφία.
[έγγρ. περ. 50]

--------------------------
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