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Αξιότιμοι, 

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Φυσικής λειτουργεί ως Τμήμα στην Ακαδημία Επιστημών της 

Αλβανίας από τον Ιούνιο του 2021, με σκοπό τον συντονισμό της συνεργασίας των τομέων 

της Φυσικής με τους εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς. Αυτό το Ινστιτούτο έχει 

ως σκοπό την προώθηση των πιο σύγχρονων γνώσεων σε παναλβανικό επίπεδο, την 

αναβάθμιση των προγραμμάτων πανεπιστημιακής διδασκαλίας, τη διευκόλυνση 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Αλβανών φυσικών σε όλο τον κόσμο, την ενίσχυση 

της πρόσβασης και σύνδεσης μεταξύ Αλβανών και ξένων φυσικών, την υποστήριξη των 

Αλβανών αριστούχων στην αναζήτηση και διδασκαλία, εστιάζοντας στα νέα ταλέντα.   

 

Οι Αλβανοί φυσικοί παρακολουθούν και προσφέρουν στις τρέχουσες επιστημονικές 

εξελίξεις, σε συνεργασία με συνεργάτες τους σε όλο τον κόσμο. Η δημιουργία ενός 

παναλβανικού προγράμματος αποτελεί ένα πολυπόθητο στάδιο που ενδιαφέρει όλους τους 

Αλβανούς.  

 

Μέχρι στιγμής το ινστιτούτο αποτελείται από 26 μέλη, 21 από τους οποίους εργάζονται σε 

επιστημονικά κέντρα έρευνας-αναζήτηση, σε ΗΠΑ, Ιταλία, Ελβετία, Αγγλία, Βέλγιο, 

Γαλλία, Γερμανία και 1 μέλος στην Ελλάδα.   

 

Στις 10-11 Φεβρουαρίου το Εθνικό Ινστιτούτο Φυσικής διοργανώνει Συνέδριο με σκοπό 

να δοθεί έμφαση σε θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη σήμερα η ανθρωπότητα και 

για τα οποία θα μπορούσε να βρεθεί λύση μέσω μελετών που προέρχονται από την 



επιστήμη της Φυσικής. Τέτοιες είναι οι έρευνες που έχουν να κάνουν με την εφικτή 

εκμετάλλευση ενεργητικών πόρων, την σταθερή ανάπτυξη, την προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη νέων μεθόδων και μέσων, που παρέχουν 

ακριβέστερες αξιολογήσεις. Αυτό το Συνέδριο θα χρησιμεύσει ως σημείο επαφής για τους 

Αλβανούς φυσικούς με τους συνεργάτες επιστημονικών κέντρων όπου εργάζονται.  

 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης. 

(mix format, online and in person).  

 

Θα σας ήμασταν ευγνώμονες σε περίπτωση που βοηθούσατε ώστε να έρθει πιο κοντά το 

Ινστιτούτο μας με τους φυσικούς της χώρας σας, συγκεκριμένα να έχουμε τη συμμετοχή 

στο Συνέδριο, φυσικών που εργάζονται σε επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα  

                                                                                         

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας για την περεταίρω 

ανάπτυξη της επιστήμης στην Αλβανία.  

 

 

 

Με εκτίμηση! 

 

Akad. Asoc. Prof. Mimoza Hafizi 

Executive Director  

 


