
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
 

Σας γνωρίζουµε ότι την 3/1/2003 αναγνωρίσθηκε επίσηµα η εταιρεία µας: 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
(Ε.Ε.Ψ.Μ.)». 

Κατόπιν αυτού, θεωρούµε ότι το κύριο έργο της προσωρινής ∆ιοικούσας 
Επιτροπής έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, σύµφωνα και µε το καταστατικό του Συλλόγου 
(µπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://poseidon.csd.auth.gr/GAIPDM/), πρέπει 
να προχωρήσουµε σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ∆ιοικητικού και Εποπτικού 
Συµβουλίων.  
 

Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα 
µε τη συνηµµένη πρόσκληση. Θέλουµε να επισηµάνουµε ότι:  

1) Στον πυρήνα των ιδρυτικών µελών της εταιρείας µπορούν να 
προστεθούν νέα µέλη καταβάλλοντας τα προβλεπόµενα από το άρθρο 
7  (δικαίωµα εγγραφής & συνδροµή για το έτος 2003, συνολικά 58.70  
Ευρώ). 

2) Τα ιδρυτικά µέλη που κατέβαλαν ποσό 25000 δρχ ή 73.36 Ευρώ 
λογίζονται εξ ορισµού ως τακτοποιηµένα κατά το έτος 2003. Το  
υπερβάλλον ποσό των 5000 δρχ. ή 14.67 Ευρώ θα συµψηφιστεί µε τη 
συνδροµή του έτους 2004.  

3) Τα µέλη της Εταιρείας που θα συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
πρέπει να είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα για να µπορούν να 
συνυπολογιστούν στην απαρτία και να λάβουν µέρος στις αρχαιρεσίες. 

4) Κάθε µέλος της Εταιρείας που θα συµµετέχει αυτοπροσώπως στη 
Γενική Συνέλευση µπορεί να αντιπροσωπεύσει ως δύο (2) το πολύ 
απόντα µέλη. 

5) Υποψηφιότητες µπορούν να κατατεθούν και εξ αποστάσεως 
εξουσιοδοτώντας προς τούτο µέλη της Εταιρείας που θα συµµετέχουν 
αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση ως και την ηµέρα σύγκλισής 
της. Μία επιστολή αρκεί. 

6) Κάθε αυτοπροσώπως συµµετέχων µέλος µπορεί επίσης να ψηφίσει και 
για τα απόντα µέλη που αντιπροσωπεύει. 

 
Με την ευκαιρία της 1ης Γενικής Συνέλευσης, προσκαλέσαµε τη συνάδελφο 

κα Μαρία Πέτρου να δώσει διάλεξη µε θέµα:  
 
«Μαθηµατικές Μέθοδοι στην Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων» 

 
Προσκαλώντας σας να συνδράµετε στην ενδυνάµωση  της Εταιρείας µε την εγγραφή 
νέων µελών, προσβλέπω να σας συναντήσω στη Θεσσαλονίκη. 
 
Ο Πρόεδρος της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής 
 
 
 
Καθηγητής Ν. Παπαµάρκος 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΙΚΟΝΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Ε.Ε.Ψ.Μ.) 
http://poseidon.csd.auth.gr/GAIPDM  
 
      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Ψ.Μ. έχει την τιµή να σας προσκαλέσει 
στην ηµερίδα που διοργανώνει  στη Θεσσαλονίκη (Αµφιθέατρο Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) την Πέµπτη 3 Απριλίου 
2003 και ώρα  10:00 π.µ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
Χαιρετισµός  
∆ιάλεξη της Καθηγήτριας Μαρίας Πέτρου (University of Surrey, U.K) µε θέµα:  

 
«Μαθηµατικές Μέθοδοι στην Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων» 

   
 
 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΙΚΟΝΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Ε.Ε.Ψ.Μ.) 
http://poseidon.csd.auth.gr/GAIPDM  
 
       Θεσσαλονίκη, 14-3-2003 
       Αρ. Συνεδρ. 1 
      

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή της Ε.Ε.Ψ.Μ. καλεί τα µέλη να παραβρεθούν στη 
Γενική Συνέλευση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη (Αµφιθέατρο Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) την Πέµπτη 3 Απριλίου 
2003  και ώρα  11:30. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

1. Εγγραφή νέων µελών 
2. Προσθήκες στο καταστατικό της Εταιρείας 
3. Υποβολή πρότασης για Ανθρώπινο ∆ίκτυο Ερευνητικής και Τεχνολογικής 
Επιµόρφωσης 

4. Απολογισµός Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής 
5. Αρχαιρεσίες 

 
Για την Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή 
                     Ο Πρόεδρος 
 
 
                     Ν. Παπαµάρκος 


