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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Είναι γ νωστό ότι η ΕΟΠΕ έχει κ αταστατικ ά ορίσει ως έναν από τους πυλ ώνες
λειτουργίας της την εκπαίδευση και την επιστημονική εξέλιξη τόσο των νέων όσο και
των εμπειρότερων Παθολόγων- Ογκολόγων.
Στο πλαίσιο αυτό ευρίσκεται και η διοργάνωση των Συνεδρίων (Πανελληνίων και
Θεματικών), των εκπαιδευτικών κύκλων της Ε.ΑΚ.Ο. και των ημερίδων της Ο.Ν.Ε.Ο.
Είναι εξόχως σημαντικό οι δραστηριότητες αυτές να στελεχώνονται επιστημονικά από
μέλη της ΕΟΠΕ και προσκεκλημένους ειδικούς οι οποίοι απερίσπαστα προσφέρουν τη
γνώση και την εμπειρία τους.
Η σύμπτωση άλλων επιστημονικών ή μη δραστηριοτήτων με συμμετοχή Παθολόγων –
Ογκολόγων με τις δραστηριότητες αυτές της ΕΟΠΕ, ουσιαστικά και πρακτικά
υποδαυλίζει και υπονομεύει την ΕΟΠΕ και τις καταστατικές της δεσμεύσεις.
Για να αποφευχθεί αυτό, η ΕΟΠΕ καθορίζει από το προηγούμενο έτος τις ημερομηνίες
που οι δραστηριότητές της αυτές θα λάβουν χώρα , φροντίζοντας να αποφεύγει τις ήδη
δεσμευμένες ημερομηνίες και να τις δημοσιοποιεί μέσω του website της αλλά κυρίως
μέσω των γραφείων διοργάνωσης συνεδρίων (πχ. ETS, κος Καραγιωργάκης), τα οποία
κρατούν αρχεία προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
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Για αυτό αποτελεί θερμή παράκληση αλλά ταυτόχρονα και μια απαίτηση από μέρους
του ΔΣ της ΕΟΠΕ, προτού καθορίσετε μια ημερομηνία για κάποια επιστημονική
δραστηριότητα της κλινικής σας ή της επιστημονικής σας εταιρείας, να
συμβουλεύεστε τα συνεχώς ανανεούμενα αρχεία ή και την γραμματεία της ΕΟΠΕ
ώστε να μην υπάρχει χρονική σύμπτωση τόσο με δραστηριότητες της ΕΟΠΕ όσο και
άλλων ογκολογικών επιστημονικών εταιρειών.
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