
 

 
 

21 Δεκεμβπίος 2018 
 

Πξνο  

ηοςρ ειδικεςόμενοςρ ζςναδέλθοςρ Οςπολόγοςρ - Πάπεδπα Μέλη ηηρ Ε.Ο.Ε 

Θέκα: 14
η
 Εκπαιδεςηική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικεςομένων Οςπολόγων 

Αγαπεηέο/νί Κπξίεο/ηνη Σπλάδειθνη, 

                        Η Ειιεληθή Οπξνινγηθή Εηαηξεία (Ε.Ο.Ε) βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλώζεη όηη 
νξγαλώλεη θαη γηα ην έηνο 2019, ηε 14

ε
 - θαηά ζεηξά – Εβδνκάδα Ειιήλσλ Εηδηθεπνκέλσλ Οπξνιόγσλ, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί από ηε Δεςηέπα 18 έωρ ηην Παπαζκεςή 22 Φεβποςαπίος 2019 ζηελ Αζήλα, ξενοδοσείο 
Athens Marriot (ππώην Metropolitan, Λεωθ. Σςγγπού 385).   

                        Σηελ Εβδνκάδα απηή, πνπ απεπζύλεηαη ζε έιιελεο εηδηθεπόκελνπο πνπ δηαλύνπλ ην ηελεςηαίο 
έηορ ηεο εηδίθεπζήο ηνπο, ζα γίλεη ελδειερήο αλαζθόπεζε όιεο ηεο Οπξνινγίαο από εηζεγεηέο, δηαπξεπείο 
έιιελεο ζπλαδέιθνπο. Επίζεο, ζηελ Εβδνκάδα ζα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη εηδηθεπόκελνη ηνπ ηπίηος 
έηοςρ, αν ςπάπξοςν κενέρ θέζειρ, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.  

                                     Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Επηηξνπή Επηζηεκνληθώλ θη 
Επαγγεικαηηθώλ Θεκάησλ ηεο Ε.Ο.Ε, εηνηκάδνπλ έλα πιήξεο πξόγξακκα πνπ ζα κεηέξρεηαη όιε ηε ζύγρξνλε 
Οπξνινγία κε δηαιέμεηο, videos, παξνπζηάζεηο πεξηζηαηηθώλ θαη θιηληθά θξνληηζηήξηα, ώζηε λα θάλεη ηελ 
παξαθνινύζεζε όζν γίλεηαη πην επράξηζηε θη επνηθνδνκεηηθή. 

                        Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ζα ζπκπεξηιάβεη, εθ λένπ, ζην πξόγξακκα ηεο πξνζερνύο Εβδνκάδνο, 
ην ζεμινάπιο ππακηικήρ εξάζκηζηρ θαη αληαπνθξηλόκελνη ζηα ηδηαίηεξα ζεηηθά ζρόιηα, ηόζν από ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, όζν θαη από ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο, θηινδνμνύκε γηα ην 2019 κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Χνξεγώλ 
Εηαηξεηώλ, λα δηακνξθώζνπκε έλα αθόκε θαιύηεξν HOT, πξνο όθεινο ησλ εηδηθεπνκέλσλ καο. 

                        Η Εβδνκάδα απηή, είλαη κηα πξνζθνξά ηεο Ειιεληθήο Οπξνινγηθήο Εηαηξείαο πξνο ηνπο 
εηδηθεπόκελνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, αθνύ ζα θαιύςεη θαη ην 2019, ηα γεύκαηα, ηε δηακνλή θαη ηα εηζηηήξηα (για 
ηοςρ εκηόρ Αθηνών διαμένονηερ). Σε λέα επηθνηλσλία καο, ζα ζαο δεηεζνύλ νη επηζπκεηέο εκ/λίεο θαη ώξεο 
άθημεο θαη αλαρώξεζεο. 

                        Είλαη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα όινπο ζαο λα απνθνκίζεηε πνιύηηκεο εκπεηξίεο. Εθκεηαιιεπηείηε 
ηελ. Οη Δηεπζπληέο ησλ Κιηληθώλ ζαο ζα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά θαη είλαη βέβαην όηη ζα θάλνπλ θάζε δπλαηή 
πξνζπάζεηα γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

                        Δειώζεηο ζπκκεηνρήο με πλήπη ζηοισεία (Ολνκαηεπώλπκν, Κιηληθή θη έηνο εηδίθεπζεο), ε 
Ε.Ο.Ε ζα δέρεηαη κέρξη θαη ηε Δεςηέπα, 14 Ιανοςαπίος 2019. 

Με ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς, 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

Χαξάιακπνο Κσλζηαληηλίδεο 

 

Γεν.Γραμμαηέας Δ.Σ Ε.Ο.Ε εηών 2019-2020 



 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν: ...................................................................................................... 

Ννζνθνκείν: ..................................................................................... 

 Έηνο εηδίθεπζεο: ........................................... 

 Επηζπκώ λα ζπκκεηάζρσ: ......,                                        Δελ επηζπκώ: ...... 

  

 

Σπκθσλεί γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ θαη ν Δ/ληήο ηεο Κιηληθήο: .............       (ππνγξαθή ηνπ) 

 Λήξη πποθεζμίαρ ςποβολήρ ζςμμεηοσών : 14/01/2019, 
 (αποζηολή ηοςρ με e-mail: hua@huanet.gr)  
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