
 

 

Αρ.Πρωτ.: 8/2016 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016 
 
Προς: Τα Μέλη του JDN-Hellas 
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ) 
 
Αγαπητά μας μέλη, 
Φίλοι και φίλες συνάδελφοι, 
 
Το Δ.Σ. με μεγάλη χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Τακτική Ετήσια Γενική 
Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση) του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας (ΔΙ.Ν.Ι.Ε.) - Junior 
Doctors’ Network-Hellas (JDN-Hellas), που θα λάβει χώρα το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 
και ώρα 17:00 στην Αθήνα, στο χώρο της καφετέριας FLOCAFE στο The Mall Athens, στο 
Μαρούσι. 
 
Η ημερήσια διάταξη θα έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. - κατάθεση και έγκρισή του 
 
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής - κατάθεση και έγκρισή της 
 
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής 
Επιτροπής 2016-2017 
 
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Στρατηγικό Πλάνο Δράσεων 2016-2017 
 
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Άλλη θεματολογία 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

● Παρακαλούνται όλα τα τακτικά μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές 
εκκρεμότητές τους πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, καθώς 
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που είναι 
ταμιακά εντάξει, δηλαδή έχουν καταβάλει την συνδρομή για το τρέχον έτος 2016. 
Αυτό γίνεται μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
Δικαιούχοι: Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Ροδίτης, Άννα Πασπάλα - Αρ. Λογαριασμού: 
5049073065442 - IBAN: GR39017204900050 49073065442 ή μέσω του Paypal στη 
διεύθυνση: www.paypal.com - Recipient’s Email address: jdnhellas@gmail.com - 

http://www.paypal.com/
mailto:jdnhellas@gmail.com


 

Amount: 10 EUR. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ταμία στο 
6985077292 (Κώστας Λούης). 

 
● Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής των 10 ευρώ για το 2016 θα είναι δυνατή και 

επί τόπου πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 
 

● Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης 
είναι αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων σε αυτήν, εκτός αν έχει προηγηθεί 
ειδική συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι για 
δυνατότητα φιλοξενίας από τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν στο jdnhellas@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6976686951 (Κώστας 
Ροδίτης), το αργότερο μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2016. 

 
Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη. Περιμένουμε να σας συναντήσουμε όλους από 
κοντά στην Αθήνα στις 10 Σεπτεμβρίου! 
 
Με εκτίμηση, 
 

     
Κωνσταντίνος Ροδίτης, MD, MSc  Αθηνά Νίκα, MD 
Πρόεδρος Δ.Σ.     Γραμματέας Δ.Σ. 
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