
Προς 
τους Ειδικευόμενους Συναδέλφους Ουρολόγους – Πάρεδρα Μέλη της 
Ε.Ο.Ε 
  
Θέμα: 17η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων 
  
Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι Συνάδελφοι, 
  
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
σας ανακοινώσει την διοργάνωση της «17ης Εκπαιδευτικής Εβδομάδας 
Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων», που θα λάβει χώρα το διάστημα 17 
– 20 Φεβρουαρίου 2022 στην Αθήνα, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΟΕ, 
(Ραβινέ 23) ως υβριδική επιστημονική εκδήλωση. Λαμβάνοντας υπόψη την 
δύσκολη περίοδο που διανύουν τα Νοσοκομεία μας, η διάρκεια της Εκδήλωσης 
μειώθηκε σε 4 ημέρες, από Πέμπτη απόγευμα μέχρι Κυριακή μεσημέρι, ώστε 
να επηρεάσει όσο το δυνατό λιγότερο την λειτουργία των κλινικών. 
  
Μετά από 17 έτη επιτυχημένων διοργανώσεων, φέτος θα δοθεί πιλοτικά μια 
νέα μορφή στην Εκδήλωση, τόσο στην οργάνωση, όσο και στη δομή του 
επιστημονικού προγράμματος. Η σημαντικότερη αλλαγή έγκειται στον τρόπο 
«διδασκαλίας» της ύλης, με αντικατάσταση των θεματικών ενοτήτων και 
ανασκόπηση όλης της Ουρολογίας μέσα από παρουσίαση και συζήτηση πάνω 
σε κλινικά περιστατικά (ένα για κάθε γνωστικό αντικείμενο της Ειδικότητας). 
  
Η «Εβδομάδα» απευθύνεται σε Ειδικευόμενους που διανύουν το τελευταίο 
έτος της ειδίκευσής τους. Θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και ειδικευόμενοι 
του τρίτου έτους, αν υπάρξουν κενές θέσεις, με σειρά προτεραιότητας.  
  
Δηλώσεις συμμετοχής με πλήρη στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Κλινική κι έτος 
ειδίκευσης), μέχρι το Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2022. 
  
Η Εβδομάδα αυτή, είναι μια προσφορά της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 
προς τους ειδικευόμενους, νέους Συναδέλφους. Η διαμονή και τα εισιτήρια των 
εκτός Αθηνών συμμετεχόντων θα καλυφθούν από την Ε.Ο.Ε. Η Γραμματεία 
μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την διευθέτησή τους, μετά λήξη της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  
  
Είναι μια μοναδική ευκαιρία για όλους σας να αποκομίσετε πολύτιμες εμπειρίες. 
Εκμεταλλευτείτε την. Οι Διευθυντές των Κλινικών σας θα ενημερωθούν σχετικά 
κι είναι βέβαιο ότι θα κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή σας. 
  
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
  
Αθανάσιος Ε. Δελλής 
Γεν.Γραμματέας 
  



  
Ονοματεπώνυμο: .............................................  
 
Έτος ειδίκευσης: .............................................. 
  
Νοσοκομείο: ..................................................... 
 
Ονοματεπώνυμο Δ/ντή της Κλινικής: ………………………………… 
  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (κινητό): …………………………………….. 
  
  
Υπογραφή Ειδικευόμενου                       Σφραγίδα/Υπογραφή Διευθυντή 
  
  
    ……………………………                               ……..………………………… 
 


