
 

 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 23 Οκτωβρίου 2017 

 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «Λεύκιππος», 

Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΕΦΙΕ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο 
του 1993. Αποτελεί Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπική, μη Κυβερνητική με πολλαπλή 
δραστηριοποίηση στα πλαίσια του εθελοντισμού. Διαθέτει επτά παραρτήματα, σε όλες τις 
Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, αριθμεί πάνω από 3000 μέλη και απευθύνεται σε φοιτητές 
Ιατρικής καθώς και σε φοιτητές συναφών σχολών επιστημών υγείας.  

Το παράρτημα Αλεξανδρούπολης, τα τελευταία χρόνια,  με στόχο την κοινωνική 
ευαισθητοποίηση και την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και των νέων ιατρών, 
διοργανώνει τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες. Παράλληλα, έχει συνάψει 
συμφωνία με το ''ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ'', σε μια προσπάθεια να είναι πρεσβευτής του Οράματος 
στον Έβρο, με σκοπό την αύξηση των δοτών μυελού των οστών στην περιοχή. 

Αποσκοπώντας το 2018 να αποτελέσει χρονιά ορόσημο, το παράρτημα 
Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της οργάνωσης του πρώτου πανελληνίου 
συνεδρίου φοιτητών ιατρικής «Λεύκιππος». Το τριήμερο αυτό συνέδριο θα διεξαχθεί στις 20-
22 Απριλίου του 2018 στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα στο χώρο των 
σύγχρονων εγκαταστάσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. 

Η παράλληλη διεξαγωγή του συνεδρίου σε ελληνικά και αγγλικά στοχεύει στην 
προσέλκυση φοιτητών ιατρικής και φοιτητών σχολών επιστημών υγείας από ελληνικά και ξένα 
τμήματα.  

Για την πραγμάτωση του εγχειρήματος μας αυτού, θα θέλαμε να ζητήσουμε την 
αρωγή σας, αποσκοπώντας στην γνωστοποίηση και προώθηση του συνεδρίου στους φοιτητές 
και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος σας. Η προβολή της εν λόγω δράσης στον χώρο της γραμματείας 
όσο και στον ηλεκτρονικό μαυροπίνακα ( e-class) θα δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους 
νέους επιστήμονες να έρθουν σε επαφή με τους ταχέως εξελισσόμενους κλάδους της υγείας.  

Ευελπιστώντας πως σας ενδιαφέρει η στήριξη της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής και 
επιστημονικής δράσης, αναμένουμε την ανταπόκρισή σας. Η οργανωτική επιτροπή θα 
βρίσκεται στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική απορία ή συζήτηση. Σας επισυνάπτουμε 
την αφίσα, την πρώτη ανακοίνωση καθώς και τον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής μας 
ιστοσελίδας. 

Σας ευχαριστούμε 

   


