
ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΟΕ Ε ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

 

Αγαπθτζσ/οί Κυρίεσ/ιοι Συνάδελφοι, 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ελλθνικισ Ουρολογικισ Εταιρείασ, ςασ προςκαλεί ςε Ειδική 

Γενική υνζλευση, την Σετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.00’στο Ξενοδοχείο 

DivaniCaravel(αίκουςα ΙΛΙΣΣΟΣ), ςτθν Ακινα, για τθν ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ του 

Καταςτατικοφ τθσ Ε.Ο.Ε. 

Η Συνζλευςθ ςυγκαλείται ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ιςχφοντοσ Καταςτατικοφ, κακϊσ 

ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία που προβλζπεται και αποφαςίςτθκε ςτισ 7.6.2019, κατά τθ 

διάρκεια του 1ου Πανελλθνίου Διατμθματικοφ Συνεδρίου ςτθν Καλαμάτα. 

Οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ που επεξεργάςτθκε θ οριςκείςα Επιτροπι κιενζκρινε το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο, πιςτεφουμε ότι κακιςτοφν το Καταςτατικό μασ πιο λειτουργικό και 

ςφμφωνο με τισ ανάγκεσ τθσ εποχισ, χωρίσ, όμωσ, να απομακρφνονται από τισ παραδόςεισ 

τθσ Εταιρείασ. Οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ ζχουν ελεγχκεί κι επιβεβαιωκεί από τοΝομικό 

Σφμβουλο τθσ Ε.Ο.Ε, ότι δεν αντιβαίνουν ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

Στο νζο κείμενο του Καταςτατικοφ, ζχουν ςυμπεριλθφκεί προσ ζγκριςθ και οι αλλαγζσ των 

άρκρων που αφοροφςαν τθν ειςαγωγι τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, κακϊσ, παρόλο που 

εγκρίκθκαν από τθΓ.Σ τθσ 7.6.19, το Ειρθνοδικείο με απόφαςι του ςτισ 4.10.19, απζρριψε 

τθν αίτθςι μασ για τισ εν λόγω αλλαγζσ, χωρίσ να μπει ςε διαδικαςία εξζταςισ τθσ, για 

τυπικοφσ λόγουσ (ζλλειψθ ικανισ απαρτίασ). Ειδικότερα, το δικαςτιριο ζκρινε ότι θ 

ςυμμετοχι των Τακτικϊν Μελϊν τθσ Εταιρείασ ιταν ιδιαίτερα μικρι και δεν ςυναντοφςε 

οφτε κατ’ ελάχιςτον τισ απαιτιςεισ του νόμου.  

Σασ κυμίηουμε ότι ςε αυτι τθν ειδικι Γενικι Συνζλευςθ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί 

απαρτία, απαιτείται θ παρουςία κατ’ ελάχιςτον του μιςοφ ςυν ζνα από τα Τακτικά Μζλθ 

που ζχουν δικαίωμα ψιφου, ιτοι Τακτικά μζλθ που είναι ταμειακά ενιμερα ζωσ και το 

2019. Η απόφαςθ λαμβάνεται με ανάταςθ τθσ χειρόσ και με πλειοψθφία ίςθ με τα τρία 

τζταρτα του αρικμοφ των Mελϊν που παρευρίςκονται. Σασ ηθτοφμε να δϊςετε τθ δζουςα 

ςθμαςία ςτθν προςπάκεια και να παρευρεκείτε, ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτθν διαδικαςία 

τροποποίθςθσ του Καταςτατικοφ, ϊςτε να μθν προκφψει, εκ νζου, πρόβλθμα ζγκριςθσ από 

το Δικαςτιριο. 

 

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τη ςυνεργαςία ςασ και ςασ Ευχόμαςτε Καλζσ Γιορτζσ με 

Υγεία ςε εςάσ και τισ Οικογζνειζσ ςασ. 

 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ, 

Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

 

Ο Πρόεδροσ Ο Γεν.Γραμματζασ 

Ιωάννθσ Γκιάλασ Χαράλαμποσ Κωνςταντινίδθσ 

 


