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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΓΚΤΚΛΙΟ Νν 2 
 

Αγαπεηνί Σπλάδειθνη, 
 

Μεηά ηε δηελεξγεζείζα Εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 
13.5.2015, απεθαζίζζε νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Δ.Σ. λα γίλνπλ ηε Κπξηαθή 11 
Οθησβξίνπ 2015, εληόο ηνπ 17νπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνύ Σπλεδξίνπ. 

 
1) ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΛΟΓΟΔΟΙΑ 

 
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζαο θαιεί ζηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε Λνγνδνζίαο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηε Δεπηέξα 7 Σεπηεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 19:00κ.κ ζηα γξαθεία ηνπ 
Σπιιόγνπ καο, (Κνξπδή 6-Ιζόγεην). 

 
Τα ζέκαηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο είλαη : 

 
►Απνινγηζκόο δξάζεο Δ.Σ. γηα ηελ ππόινηπε πεξίνδν (από 14.5.2015 κέρξη ζήκεξα) 
►Εθινγή Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο γηα ηηο αξραηξεζίεο ηνπ Σπιιόγνπ, πνπ ζα δηεμαρζνύλ ηελ 
Κπξηαθή 11 Οθτωβξίνπ ώξα 10:00 π.κ. κέρξη 18:00κ.κ. στν Πνιεκηθό Μνπσείν στελ 
Αζήλα (ζα αθνινπζήζεη λέα δηεπθξηληζηηθή εγθύθιηνο). 

 
Η πλέιεπσε ζα πξαγκατνπνηεζεί αλεμαξτήτωο ύπαξμεο απαξτίαο. 

            
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξάγξαθνο 5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 
Παλειιήληαο Έλσζεο Φαξκαθνπνηώλ ‘‘Κάζε ηαθηηθό κέινο πνπ έρεη θαηαβάιεη ηηο 
ιεμηπξόζεζκεο ζπλδξνκέο ηνπ δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο, λα ιάβεη ην 
ιόγν θαη λα ςεθίζεη. ’’ 

          
Ειπίδνπκε όηη ζα αληαπνθξηζείηε ζηελ πξόζθιεζή καο. 

 
2) 17ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ 

 
Η Π.Ε.Φ. δηνξγαλώλεη ην 17ν Παλειιήλην Φαξκαθεπηηθό Σπλέδξην  ζηηο 8-11 Οθησβξίνπ 2015, 
ζην ακθηζέαηξν ηνπ Πνιεκηθνύ ( www.pharmacongress.gr ). 

 
Τελ Πέκπηε 8 Οθησβξίνπ 2015, ζα θηινμελεζεί γηα πξώηε θνξά ζην Σπλέδξηό καο ε 
Παλειιήληα Σπλάληεζε Πξνπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ ησλ ηξηώλ Φαξκαθεπηηθώλ Τκεκάησλ ησλ 
Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρώξαο καο. 

 
Επηπιένλ, ζα δηεμαρζεί θαη ε 3ε Παλειιήληα Σπλάληεζε ησλ Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ ζηηο 
Φαξκαθεπηηθέο Επηζηήκεο, ε νπνία ζα ελζσκαησζεί ζην ηξηήκεξν πξόγξακκα ηνπ Σπλεδξίνπ 
(9-11 Οθησβξίνπ 2015). 
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Τν Σπλέδξηό καο απνηειεί θνξπθαία επηζηεκνληθή εθδήισζε ηνπ θαξκαθεπηηθνύ θόζκνπ ζηε 
ρώξα καο. Έρεη θαζηεξσζεί πιένλ, σο ζεκείν αλαθνξάο ησλ εμειίμεσλ ηεο θαξκαθεπηηθήο 
επηζηήκεο θαη σο ζεζκόο πνπ απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο θαξκαθνπνηνύο. 

 
Επειπηζηνύκε ζηε καδηθή αληαπόθξηζε ησλ ζπλαδέιθσλ πξνθεηκέλνπ-ζε πείζκα ησλ θαηξώλ - 
λα θαηαδείμνπκε ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ ζύγρξνλνπ Έιιελα θαξκαθνπνηνύ αιιά θαη 
λα ζπδεηήζνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο επνρήο καο, κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζην κέιινλ. 

 
Τν Δ.Σ. απεπζύλεη ζε όινπο ζαο ζεξκνύο ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο θαη ζαο πεξηκέλεη ζηηο 
παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειώζεηο – δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Για το Διοικητικό υμβούλιο, 
 
     Η ΠΡΟΕΔΡΟ              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
     Μαρία Καπετανίδου                     Μαργαρίτα Ευθυμιοπούλου 


