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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών 
 
Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών σε Ετήσια Γενική Συνέλευση το Σάββατο 15/6/2019 και 
ώρα 18:30, στα γραφεία της Εταιρείας μας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: 
 

1. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Οικονομικός απολογισμός, έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση Ισολογισμού 2018 και 

Προϋπολογισμού 2019, απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη. 
3. Απολογισμός του έργου της Συντακτικής Επιτροπής. 
4. Έγκριση εγγραφής νέων μελών. 
5. Αρχαιρεσίες για την εκλογή 3 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. για το 2019-2020 και 

ορισμός τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής. 
 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία (παρουσία λιγότερων από τα μισά μέλη που δικαιούνται ψήφου) 
η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΙΣ, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης 
την ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, 
Αθήνα, θα βρίσκεται δε σε απαρτία (ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ) ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
παρόντων μελών. 
 
Τα μέλη της ΕΙΣ που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλούνται να 
γνωστοποιήσουν την υποψηφιότητά τους εγγράφως στην Εταιρεία πριν τη σύγκλιση της Γενικής 
Συνέλευσης (έως ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.30-14.30) στο e-mail της ΕΙΣ eis-
iatriki@otenet.gr. 
 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, μέλος της ΕΙΣ που έχει δικαίωμα ψήφου, μπορεί να 
εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος, που παρίσταται αυτοπροσώπως και έχει έγγραφη εξουσιοδότηση γι’ αυτό. 
Κανένα όμως από τα παρόντα μέλη της Συνέλευσης δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερα από δύο 
μέλη. 
 
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με ιδιαίτερη χαρά σας αναγγέλλουμε ότι εδώ και λίγες ημέρες έχει "ανέβει" στο διαδίκτυο η 
ιστοσελίδα της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών και του Περιοδικού ΙΑΤΡΙΚΗ (https://www.eis-iatriki.gr). Σας 
προσκαλούμε να την επισκεφθείτε και να περιηγηθείτε στα επιμέρους πεδία. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, και τα τεύχη του περιοδικού ΙΑΤΡΙΚΗ με δημοσιευμένες περιλήψεις της τελευταίας δεκαετίας 
αλλά και τα πλήρη άρθρα από το 2009 και μετά. Επίσης, μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες προς συγγραφείς και 
να υποβάλετε άρθρα σας για δημοσίευση στην ΙΑΤΡΙΚΗ (κυρίως άρθρα ανασκόπησης ή πρωτότυπες 
εργασίες καθώς και πραγματικά ενδιαφέροντα περιστατικά). Οι εργασίες θα πρέπει να αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά στο email της ΕΙΣ: eis-iatriki@otenet.gr με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Γ. 
Καραϊτιανό (igkaraitianos@hotmail.com) και το Διευθυντή Σύνταξης του Περιοδικού ΙΑΤΡΙΚΗ κ. Άγγελο 
Πεφάνη (pefan1@otenet.gr). Ελπίζουμε ότι η νέα μας ιστοσελίδα σηματοδοτεί την απαρχή μίας καινούργιας 
σύγχρονης περιόδου για την ιστορική Επιστημονική Εταιρεία μας και το Περιοδικό. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

    Ιωάννης Καραϊτιανός     Αναστάσιος Γαλήνας 
           Πρόεδρος     Γενικός Γραμματέας 
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