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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Ε ΣΕ 

I. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ  

II. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

 
Καλούνται τα Τακτικά Μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ειδικευμένοι Ουρολόγοι) σε Γενική 
Συνέλευση, την Πέμπτη 6η Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00΄ στην Καλαμάτα (ξενοδοχείο ELITE). 
 
Αποκλειστικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης είναι: 

 

- Τροποποιήσεις άρθρων 3, 5, 7, 10 & 12 ισχύοντος Καταστατικού ΕΟΕ 

 
Υπενθυμίζεται στα Μέλη ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, προκειμένου να θεωρηθεί η Γενική 
Συνέλευση σε απαρτία, απαιτείται η παρουσία του ημίσεoς συν ένα τουλάχιστον, του αριθμού των 
Τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις). Σε 
περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, την Παρασκευή 
7η Ιουνίου 2019 και ώρα 20.30΄, όπου θα θεωρηθεί – σύμφωνα με το Καταστατικό  – ότι έχει απαρτία, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων σ’αυτή Μελών. 
 
Μετά τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα το Σάββατο 8η Ιουνίου 2019 και ώρες 09.00΄π.μ. - 13.00΄ 
θα διεξαχθούν, για πρώτη φορά, ταυτόχρονα, οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Μελών των 
τεσσάρων (4) Συντονιστικών Επιτροπών των Τμημάτων Υποειδικοτήτων της Ε.Ο.Ε (ΑΝΔΡ.ΥΠΟ, 
Ενδοουρολογίας, Ο.ΝΟ.Γ.Ο, Ουρογεννητικής Ογκολογίας).  
Προς αποφυγή δυσλειτουργιών στην εκλογική διαδικασία: 
Α. Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους ότι δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη της 
Ε.Ο.Ε, τα οποία έχουν εγγραφεί και Μέλη των αντίστοιχων Τμημάτων Υποειδικοτήτων & 
B. Μπορεί κάποιο Μέλος να εγγραφεί σε Τμήμα Υποειδικότητος που επιθυμεί, μέχρι και την ημέρα 
των αρχαιρεσιών, έχοντας δικαίωμα να ψηφίσει. 
 
Οι  υποψηφιότητες  πρέπει  να  υποβληθούν  με  κατάθεση  σχετικής  αιτήσεως προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας (στο e-mail: hua@huanet.gr) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28η Μαΐου 2019, 
στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η θέση για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα. 
Ο κάθε υποψήφιος συνάδελφος δηλώνει υποψηφιότητα για την εκλογή του σε μία από τις τέσσερις (4) 
Συντονιστικές Επιτροπές των Τμημάτων, όντας Μέλος του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα και με τις 
προϋποθέσεις που ορίζει ο - πρόσφατα - τροποποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Ο.Ε 
(https://www.huanet.gr/καταστατικο-εσωτερικοσ-κανονισμοσ/) & συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής 
υποψηφιότητος, έχουν όλοι οι εν ενεργεία Ουρολόγοι που έχουν λάβει τίτλο 
ειδικότητος.Προαπαιτούμενη προϋπόθεση είναι η αποδεδειγμένη ενασχόληση με την Υποειδικότητα 
που θα αποδεικνύεται με σύντομο βιογραφικό, καθώς και η εγγραφή τους στο αντίστοιχο Τμήμα 
Υποειδικότητος της Ε.Ο.Ε. Η θητεία είναι 2ετής & κανείς δεν δύναται να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχείς θητείες. 
 
 Για να μην παρατηρηθούν συνωστισμός και ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, σας 

παρακαλούμε να φροντίσετε την τακτοποίηση των συνδρομών σας πριν το Σάββατο 08/06.Για το 
λόγο αυτό, η Γραμματεία μας θα λειτουργεί όλες τις ώρες του Συνεδρίου. 

 
  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
                     
       Ιωάννης Γκιάλας                             Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης  
        Πρόεδρος ΕΟΕ                                  Γεν.Γραμματέας ΕΟΕ 
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