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Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
 
Α1. Συνέδρια – Ημερίδες – Σεμινάρια που διοργάνωσε η ΕΟΕ 
Ø 1ο Δια-τμηματικό Συνέδριο της ΕΟΕ (Καλαμάτα 6-8/6/19) 

Σύμπτυξη των ετήσιων εκδηλώσεων των τμημάτων σε ένα Δια-τμηματικό Συνέδριο καθώς ο ΕΟΦ έχει περιορίσει 
τις άδειες για Πανελλαδικές Εκδηλώσεις. Η οργάνωση έγινε αποκλειστικά από την γραμματεία της ΕΟΕ. 

Ø Σεμινάριο Hands On με πτωματικά παρασκευάσματα (Αθήνα 23-24/2/19) 
Για 1η φορά έλαβε χώρα μετά από πρόταση και συνεργασία των Τμημάτων της ΑΝΔΡΥΠΟ/ΟΝΟΓΟ (4 σταθμοί 
εκπαίδευσης /  16 εκπαιδευόμενοι ανά ημέρα & 32 συνολικά) 

Ø «2019 UROONCOLOGY UPDATE : ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΥΡΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟ 2019 (EAU, 
AUA, ASCO)», την οποία διοργανώνει το Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας, το Σάββατο 14η Δεκεμβρίου 2019, 
στην αίθουσα Συνεδριάσεων/Εκπαιδευτικού Κέντρου της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. 

Ø Επιστημονικές εκδηλώσεις των τμημάτων ΟΝΟΓΟ και ΑΝΔΡΥΠΟ στην Κεφαλονιά και τη Χίο αντίστοιχα, που ήταν 
προγραμματισμένες για τον Ιούνιο του 2020 ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας 

Ø Καρκίνος Προστάτη An update from A-Z 
Κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με θέμα τον Καρκίνο Προστάτη. Μέσα από 14 βιντεοσκοπημένες 
παρουσιάσεις καλύπτονται όλες οι πτυχές του προστατικού καρκίνου 

Ø 25ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕ έχοντας κύριο μέλημά του την ασφάλεια των μελών της, των συνεργατών της 
και της κοινωνίας ευρύτερα, αποφάσισε ομόφωνα την ακύρωση του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, που θα 
διεξαγόταν στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2020. Η απόφαση αυτή πάρθηκε πολύ έγκαιρα με 
αποτέλεσμα την αποφυγή οικονομικής ζημίας αφενός και την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου για την 
διοργάνωση της διαδικτυακής εκδήλωσης «Τρέχουσες Εξελίξεις στην Ουρολογία – Διαδικτυακές διαλέξεις από 
την παγκόσμια ουρολογική κοινότητα» 

Ø Web Scientific Event – Τρέχουσες Εξελίξεις στην Ουρολογία (huanet.tv 24-25 Οκτωβρίου 2020) 
Διαδικτυακή εκδήλωση (web event – view on demand). Θα παρουσιαστούν οι Διαλέξεις των ξένων 
προσκεκλημένων ομιλητών του Πανελλήνιου Συνεδρίου που ακυρώθηκε. Στο πρόγραμμα, έχουν 
συμπεριληφθούν το ESU Course (European School of Urology), καθώς και θεματικά Session των τμημάτων 
Υποειδικοτήτων της ΕΟΕ. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της EOE huanet.tv, ενώ 
η εγγραφή είναι δωρεάν και η παρακολούθηση της Εκδήλωσης ελεύθερη σε όλα τα μέλη της ΕΟΕ. 

Ø Εβδομάδες Ειδικευόμενων Ουρολόγων 2019-2020 & e-BLUS training and exam (2020) 
Υπήρξε αναμόρφωση και ανανέωση του προγράμματος και των εισηγητών. Το ΔΣ μετά από εισήγηση του 
Τμήματος Ενδοουρολογίας, διοργάνωσε για πρώτη φορά ένα e-BLUS Course και εξέταση, υπό την αιγίδα της EUA. 

Ø Πρόγραμμα μηνιαίων Μετεκπαιδευτικά Μαθήματων 2019-2020 
Καθιερώθηκε η διαδικτυακή παράλληλη μετάδοσή τους. Από τον Ιούνιο 2020 ως τα μαθήματα έχουν τη μορφή 
webinars, λόγω της πανδημίας 

 
 
Α2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
Ø 39th Societe International d’ Urologie (SIU2019 - Athens 17-20/10/19) 

Η ΕΟΕ φιλοξένησε, υποστήριξε και συμμετείχε ενεργά στην επιτυχία του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της SIU ήταν από 
τα πιο επιτυχημένα συνέδρια της τα τελευταία χρόνια. Η ΕΟΕ συμμετείχε με διάλεξη και συμπόσιο στο επίσημο 
επιστημονικό πρόγραμμα. Παράλληλα δεκάδες συνάδελφοι μέλη της ΕΟΕ συμμετείχαν ως ομιλητές/συντονιστές στο 
πρόγραμμα, ενώ υποβλήθηκαν περίπου 100 εργασίες από Έλληνες συναδέλφους μας. Οι	προσπάθειες	του	ΔΣ		και	
της	 τοπικής	 οργανωτικής	 επιτροπής	 για	 μια	 αξιόλογη	 ελληνική	 παρουσία	 στο	 συνέδριο	 ευοδώθηκαν	 και	 η	
Ελληνική	Συμμετοχή	με	200	και	πλέον	συναδέλφους,	κρίνεται	πολύ	ικανοποιητική.	Η	Ε.Ο.Ε,	επιπλέον,	υποστήριξε	
την	εγγραφή	30	ειδικευόμενων	συναδέλφων	(ένας	από	κάθε	ουρολογική	κλινική).	
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Ø Word Congress of Endourology ( WCE2019 - Abu Dhabi 10/2019) 
Συμμετοχή στο επίσημο επιστημονικό πρόγραμμα, με ειδική συνεδρία (HUA session) που επιμελήθηκε το Τμήμα 
Ενδοουρολογίας.  

Ø European Society for Sexual Medicine Congress (ESSM 2020- Prague 1/2020) 
Συμμετοχή της EOE με συμπόσιο στο συνέδριο (23-25 Ιανουαρίου 2020 στην Πράγα), με την επιμέλεια τμήματος 
ΑΝΔΡΥΠΟ. 

Ø International Urology Symposium (IUM 2019 – Athens 10/2019) 
Φιλοξενήθηκε  14 & 15 Οκτωβρίου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΟΕ.  Επιστημονικοί υπεύθυνοι κ.κ. Hammad Ather 
& Nieles Peter (Noor) Buchholz. 

Ø 3rd  Spring Urological Symposium (Limassol - 4/2019) 
Συμμετοχή της ΕΟΕ στο Επιστημονικό πρόγραμμα 

Ø EAU Section of Urological Technology (Leipzig – 1/2020) 
Συντονισμός και οργάνωση της Ελληνικής Συμμετοχής στο Συνέδριο 

 
Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ø EAU: Ανανέωση της συμφωνίας με την ΕAU ως προς την υποχρέωση μαζικών εγγραφών – συνδρομών με νέους 

βελτιωμένους όρους για την ΕΟΕ. Ενώ η EAU αύξησε από το 2018 την ετήσια συνδρομή, η ΕΟE απορρόφησε την 
αύξηση αυτή και ουσιαστικά επιδοτεί/επιβραβεύει τους συναδέλφους που επιλέγουν την κοινή συνδρομή. (πχ: 
συνδρομή ΕΟΕ €50 + συνδρομή EAU €75 = € 125, αλλά στα μέλη μας προσφέρεται στα €110, δηλαδή για την ΕΟΕ 
τα μέλη μας πληρώνουν €35 αντί για €50) 

Ø EAU White Paper on Prostate Cancer: Recommendations for the EU Cancer Plan to tackle Prostate Cancer 
Η ΕΟΕ συμμετείχε ενεργά στις δράσεις της EAU που αποσκοπούν στην ένταξη του καρκίνου του προστάτη στο 
πανευρωπαϊκό πλάνο διαχείρισης καρκίνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στάλθηκε σχετική επιστολή στην κα 
Κυριακίδη, Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας & Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς και στους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Υπήρξε 
ευαισθητοποίηση από την μεριά της επιτρόπου, γεγονός που αποτυπώθηκε από τον Γεν. Γραμματέα της EAU σε 
σχετική αλληλογραφία. Επιπρόσθετα το παράδειγμα της ΕΟΕ χρησιμοποιήθηκε από την EAU προτρέποντας τις 
υπόλοιπες εθνικές Ουρολογικές Εταιρίες να δράσουν ανάλογα. 

Ø EAU-Patient Information site: Αποφασίστηκε η επιμέλεια της μετάφρασης στα Ελληνικά κειμένων και 
οπτικοακουστικού υλικού που έχουν αναρτηθεί στο site της EAU και αφορά στην ενημέρωση των ασθενών. 

Ø EAU-DGU promotional video: Η Γερμανική ένωση Ουρολόγων (GDU) έχει επιμεληθεί ένα βίντεο προβολής της 
ειδικότητας της ουρολογίας που απευθύνεται σε φοιτητές και τελειόφοιτους Ιατρικής προκειμένου να τους 
κεντρίσει το ενδιαφέρον για την ειδικότητα μας. Μετά από επικοινωνία με την GDU αλλά και την EAU που έδειξε 
ανάλογο ενδιαφέρον εξασφαλίστηκε η χρήση του υλικού αυτού από την EOE μετά από τη μεταγλώττιση ή την 
εφαρμογή υποτίτλων. 

Ø EAU Guidelines Office - Imagine Project: συμμετοχή στο σχετικό πρόγραμμα EAU αφορά στην εφαρμογή των 
κατευθυντήριων οδηγιών στην κλινική πράξη και την εκπαίδευση 

Ø ESU - Undergraduate curriculum/education: συμμετοχή στο σχετικό πρόγραμμα EAU 
Ø European Society of Residents in Urology (ESRU): Ορισμός από την ΕΟΕ, για 1η φορά, εκπροσώπων του Τμήματος 

Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων (ΤΕΕΟ) στο Board της ESRU, και συμμετοχή τους στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, 
που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη τo 2019. 

Ø Société International d’ Urologie (SIU): Ολοκληρώθηκε η τριετής συνεργασία με την SIU, με αποκορύφωμα την 
διοργάνωση του Συνεδρίου της SIU στην Αθήνα. Αποφασίστηκε να μην γίνει μαζική ανανέωση συνδρομών από την 
ΕΟΕ, καθώς μετά από έρευνα μέσω ερωτηματολόγιου προς τα Μέλη, διαπιστώθηκε χαμηλό ενδιαφέρον 
συμμετοχής στις δράσεις της SIU. Η συνεργασία μας ωστόσο θα συνεχιστεί σε επιστημονικό επίπεδο. Υπήρχε 
πρόσκληση από την SIU προς την ΕΟΕ να οργανώσει στρογγυλό τραπέζι στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου της SIU 
στο Μόντρεαλ που όμως ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. 

Ø European Society for Sexual Medicine (ESSM): Σύναψη συμφωνίας για διασύνδεση (affiliation) της ΕΟΕ με την 
ESSM, μετά από εισήγηση του Τμήματος ΑΝΔΡ.ΥΠΟ. Τα μέλη μας θα έχουν την δυνατότητα να ανανεώνουν την 
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συνδρομή τους στην ESSM μέσω της EOE. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιστημονικών 
Εταιρειών, έλαβε χώρα στην Ljubljana, στις 14 Φεβρουαρίου 2019, κατά την διάρκεια του 21st ESSM Congress. Η 
EOE είναι η μόνη αμιγώς Ουρολογική Εταιρία που διασυνδέεται με την ESSM, γεγονός που ενισχύει τη θέση της 
Ουρολογίας στο επίκεντρο της Σεξουαλικής Ιατρικής.  

Ø International Neuro-Urology Society (INUS): Μετά από πρόταση της ΕΟΕ, θα φιλοξενηθεί τον Ιανουάριο 2022 στην 
Αθήνα, το συνέδριο της INUS. Η ΕΟΕ θα αναλάβει την διοργάνωση του συνεδρίου χωρίς την μεσολάβηση εταιρίας 
οργάνωσης ταξιδιών και συνεδρίων. Ως αντισταθμιστικά οφέλη η ΕΟΕ εξασφάλισε την χορήγηση υποτροφίας για 
εκπαίδευση στην Νευρο-ουρολογία σε κέντρο του εξωτερικού. 

Ø Experts in Stone disease (ESD) & International Urolithiasis Society (IUS): Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα 
25-26 Ιουνίου 2021, με την επιστημονική συνεργασία της ΕΟΕ. 

 
Γ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
Ø Οικονομική υποστήριξη των Μελών μας που συμμετέχουν στις Εξετάσεις απόκτησης του Διπλώματος FEBU (2019 

& 2020).  
Ø Οικονομική υποστήριξη των ειδικευομένων Μελών μας στην εξέταση  EBU on line assessment. 
Ø Υποστήριξη συμμετοχής ειδικευομένων σε διεθνή συνέδρια. Πάνω από 40 ειδικευόμενοι συμμετείχαν με πόρους 

της ΕΟΕ σε διεθνή συνέδρια (ICS, Challenges in Endourology, SIU2019, ESUT 2020). Είχε αποφασιστεί ανάλογη 
υποστήριξη και σε άλλα διεθνή συνέδρια (EAU, Endourology, MIPS) του 2020 που όμως ακυρώθηκαν λόγω της 
πανδημίας. 

Ø Πρόγραμμα υποτροφιών: Ετήσια υποτροφία «Α. Δεληβελιώτης», αξίας 20.000 Ευρώ το 2019 & 2020 (διπλή λόγω 
ισοβαθμίας το 2020). Υποτροφία Παιδοουρολογίας το 2019 , αξίας 12.000 Ευρώ, και IRCAD το 2019 και 2020, αξίας 
4.000 Ευρώ 

Ø Στενή συνεργασία με το ΤΕΕΟ και υποστήριξη των δράσεων τους 
 

Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Ø Guidelines της Γερμανικής Ένωσης Ουρολόγων και Ογκολόγων για τον καρκίνο του όρχι: Μεταφράστηκαν και 

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας μετά από σχετική άδεια. 
Ø Hellenic Urology Journal: Ανάθεση της έκδοσης σε αναγνωρισμένο οίκο του εξωτερικού (Wolters 

Kluwer | Medknow) με απώτερο στόχο την ένταξή του στο PubMed. Έγινε επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας του 
περιοδικού και δημιουργήθηκε on line πλατφόρμα υποβολής εργασιών με περισσότερες δυνατότητες, αλλά και 
μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.  

Ø Newsletter:  Καθιερώθηκε η έκδοση 2μηνου e-newsletter, με τα νέα της ΕΟΕ, των τμημάτων, και ευρύτερη 
θεματολογία άρθρων σε ηλεκτρονική μορφή “flipbook” και με multimedia περιεχόμενο.  Η ύλη του αποτελείται 
από ενημερωτικά δελτία για τις δράσεις της ΕΟΕ,  σχολιασμό επίκαιρων επιστημονικών θεμάτων, videos, 
συνεντεύξεις και άρθρα άποψης (expert opinion article) ουρολόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Περιλαμβάνει επίσης μόνιμες σελίδες αφιερωμένες στα τμήματα υποειδικοτήτων και στο τμήμα ειδικευόμενων 
της ΕΟΕ.  Το Newsletter αγκαλιάστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων.  

Ø Faculty Data Base:  Δημιουργία βάσης δεδομένων των συναδέλφων που επιθυμούν να συμμετέχουν ως ομιλητές 
(faculty) στις διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΟΕ. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα τριών 
επιλογών ως γνωστικά αντικείμενα εξειδίκευσης με ελεύθερη επιλογή μεταξύ των: βασική έρευνα, διάγνωση, 
θεραπεία σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και ελεύθερη επιλογή αριθμού χειρουργικών τεχνικών. Υπάρχει 
δυνατότητα για σχόλια και επισύναψη βιογραφικού σημειώματος. Όλες οι καταχωρήσεις ταξινομούνται αυτόματα 
στη σχετική βάση δεδομένων.  

Ø Περιβάλλον μόνο για μέλη, δημιουργία του καταλόγου των μελών μας σε ατομικές ψηφιακές καρτέλες. 
Επιλεγμένες σελίδες της ιστοσελίδας μας (huanet.gr) έχουν κλειδωθεί, και έχουν πρόσβαση με προσωπικούς 
κωδικούς μόνο τα μέλη μας. Δημιουργήθηκε επετηρίδα μελών (online directory), στα πρότυπα της EAU και των 
άλλων διεθνών επιστημονικών εταιρειών. Η νέα εφαρμογή ενισχύει την ασφάλεια και την προστασία των 
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προσωπικών δεδομένων των μελών μας και  τηρεί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (GPDR κλπ.). Επίσης έχει 
δημιουργηθεί στο site της Εταιρείας, ξεχωριστό profile για το κάθε μέλος. Τα Μέλη μπορούν να ελέγχουν τα 
στοιχεία τους, να τα διορθώνουν / επικαιροποιούν, αλλά και να αναζητήσουν στοιχεία επικοινωνίας άλλων 
συναδέλφων. 

Ø HUA TV platform (https://www.huanet.tv): Στη νέα αυτή ιστοσελίδα, συγκεντρώθηκαν και αναρτήθηκαν 
βιντεοσκοπημένες σε HD ανάλυση, όλες οι επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΟΕ. (1ο Διατμηματικό Συνέδριο, 
Εβδομάδες Ειδικευομένων τελευταίων ετών, Μετεκπαιδευτικά  Μαθήματα, webinars, κλπ.). Πρόσβαση μόνο στα 
μέλη μας με προσωπικούς κωδικούς. 

Ø Urology & covid19: Δημιουργία ειδικής σελίδας που ενημερώνεται τακτικά με πληροφοριακό υλικό για την 
Ειδικότητα την εποχή της πανδημίας. 

Ø Μελέτες Ορόσημο: Συγκέντρωση σε μία ειδική σελίδα, των σημαντικότερων μελετών στην Ουρολογία, με 
ομαδοποίηση ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο. Η σελίδα συμπληρώνεται συνεχώς με σχετικό υλικό. 

 
Ε. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ø ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Αναθεώρησης του καταστατικού και εγκρίθηκε 

ομόφωνα, από τα μέλη της ΕΟΕ, στην Ειδική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιανουαρίου 2020. Οι αλλαγές που 
επεξεργάστηκε η ορισθείσα Επιτροπή κι ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύουμε ότι καθιστούν το 
Καταστατικό μας πιο λειτουργικό και σύμφωνο με τις ανάγκες της εποχής, χωρίς, όμως, να απομακρύνονται από 
τις παραδόσεις της Εταιρείας. Οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ελεγχθεί κι επιβεβαιωθεί από το Νομικό Σύμβουλο 
της Ε.Ο.Ε, ότι δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία. Σημαντικότερες αλλαγές:  
§ Η εισαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών 
§ Η κατάργηση της διάταξης διαγραφής μελών λόγω οφειλών. Εισαγωγή της ιδιότητας ενεργού/μη ενεργού 

μέλος με γνώμονα την ανανέωση της συνδρομής του (με μειωμένα προνόμια για τα μη ενεργά μέλη). 
§ Η εξαίρεση της θέσης του Αντιπροέδρου από τον κανόνα των 2 συνεχόμενων θητειών στο ΔΣ 
§ Η μετονομασία του Πειθαρχικού σε Επιτροπή Δεοντολογίας & Ηθικής 
§ Η κατάργηση της κατηγοριοποίησης των μελών (εκπρόσωπος Πανεπιστημιακών, Ιατρών ΕΣΥ, Ελευθέρων 

επαγγελματιών και ταμιακών Ουρολόγων) στην Επιτροπή Επαγγελματικών και Επιστημονικών Θεμάτων 
(ΕΕΕΘ) 

Το νέο Καταστατικό θα τεθεί σε ισχύ, αμέσως μετά την έγκριση του από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, σύμφωνα με 
τον νόμο. Η διαδικασία δυστυχώς λόγω της πανδημίας και του κλεισίματος των δικαστηρίων επί 3μηνο, είναι ακόμη 
σε εκκρεμότητα. Ο νομικός σύμβουλος της ΕΟΕ παρακολουθεί το θέμα. 

Ø Κατοχύρωση σήματος ΕΟΕ: Το σήμα – λογότυπο της ΕΟΕ, έχει αποτυπωθεί στο συνειδητό και στο 
υποσυνείδητο των μελών της ΕΟΕ, στο σύνολο του ιατρικού επιστημονικού κοινού, των φαρμακευτικών 
εταιρειών και των εν γένει εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Ωστόσο δεν είχε επίσημα 
καταχωρηθεί (κατοχυρωθεί) στο βιβλίο σημάτων της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορίου για 
Εθνικά σήματα. Το ΔΣ προχώρησε στη επίσημη κατοχύρωση του Σήματος.  

Ø Γραφεία ΕΟΕ : Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση και εξοπλισμός του ισογείου χώρου των γραφείων της ΕΟΕ. 
Σε συνδυασμό με την αίθουσα σεμιναρίων του 1ου που λειτουργεί από το 2018, λειτουργούν πλέον ως 
ενιαίος χώρος συναντήσεων, εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα φιλοξενούν τις διοικητικές και γραμματειακές 
υπηρεσίες της ΕΟΕ. 

Ø Προμήθεια 3 lap training boxes, που αναμένεται να παραδοθούν τις επόμενες εβδομάδες. Τα εργαλεία 
εκπαίδευσης θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στις εκπαιδευτικές δραστηριότης της ΕΟΕ, αλλά θα 
βρίσκονται και στη διάθεση των μελών μας για ατομική εκπαίδευση.  

 
 
 



    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΣ 2019-2020 

ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Ø Δωρεά στην Ουρολογική Κλινική του ΝΙΜΤΣ. Στα πλαίσια της πολυετούς φιλοξενίας εκδηλώσεων της ΕΟΕ στο 

ΝΙΜΤΣ αλλά και της άδειας χρήσης του παρκινγκ τις ημέρες των Μαθημάτων της ΕΟΕ στο εκπαιδευτικό της κέντρο 
τα τελευταία 2 χρόνια, εγκρίθηκε η αγορά και δωρεά ενός ουρητηροσκοπίου για της ανάγκες της Ουρολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου.  

Ø Οικονομική αρωγή στο Αθλητικό Σωματείο για άτομα με Ειδικές Ανάγκες “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ”. Η ΕΟΕ στα πλαίσια του 
κοινωνικού της έργου και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στήριξε την συμμετοχή μίας αθλήτριας και του 
προπονητή της σε διεθνείς αγώνες κολύμβησης στο Βερολίνο. 

Ø Καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για την Ακράτεια με τον τίτλο “Δεν Κρατιέμαι’’ και δημιουργία σχετικού 
ενημερωτικού site.  

Ø Εκστρατείες Ενημέρωσης του κοινού για τις Παθήσεις του προστάτη (2019 & 2020), στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
εβδομάδας ουρολογικών παθήσεων στο τέλος κάθε Σεπτεμβρίου 

Ø Συμμετοχή με σχετικές δράσεις στο κίνημα «Movember» που σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη. 

Ø Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού που οργανώθηκαν από Δήμους, Κέντρα Υγείας και άλλους φορείς.  
 

 


