
Αγαπητέ συνάδελφε, 
 
Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων (ΕΕΕ 
- ΠΕΕ) αποφάσισε τη συλλογική συγγραφή ενός εγχειριδίου "Κλινικής 
Ενδοκρινολογίας". Είναι, νοµίζουµε, περιττό να επισηµανθεί η µεγάλη σηµασία και η 
πολλαπλή σκοπιµότητα ενός τέτοιου εγχειρήµατος. Μερικές βασικές σκέψεις 
παρατίθενεται στο κείµενο “Κλινική Ενδοκρινολογία.pdf”, παράγραφος 1, Σκοποί). 
 
Βασικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήµατος θα διαδραµατίσουν οι επιστηµονικοί 
υπεύθυνοι και οι συγγραφείς. Με µεγάλη χαρά, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι 
το επιστηµονικό σας έργο και η κλινική σας εµπειρία σας καθιστούν ως ιδανικό 
επιστηµονικό υπεύθυνο για το πεδίο του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός σας. Ο κατάλογος 
των επιστηµονικών υπευθύνων αναµένει την οριστικοποίησή του. 
 
Σε αυτήν τη φάση, θα θέλαµε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυµείτε να αναλάβετε το 
σηµαντικό αυτό καθήκον. Σε περίπτωση που, όπως ευελπιστούµε, η απάντησή σας θα 
είναι καταφατική, θα ενηµερωθείτε αναλυτικότερα για τα καθήκοντά σας και τα 
χρονοδιαγράµµατα που έχουν ορισθεί. Συνοπτικά, τα καθήκοντα του/της 
επιστηµονικού υπευθύνου κάθε ενότητας είναι τα εξής (βλέπε: Κλινική 
Ενδοκρινολογία.pdf, παράγραφος 2, Κατασκευή):  
 
1) Τελικός καθορισµός των τίτλων των κεφαλαίων ανά ενότητα. Μία πρώτη, αδρή 
περιγραφή των κεφαλαίων, ανά ενότητα, επισυνάπτεται (βλέπε: Κεφάλαια.pdf). 
Καταληκτική ηµεροµηνία: 30 Ιουνίου 2013. 

 
2) Επιλογή των συγγραφέων κάθε κεφαλαίου. Επαφίεται αποκλειστικά στον 
επιστηµονικό υπεύθυνο. Έτσι, ο ίδιος µπορεί να είναι συγγραφέας ενός, 
περισσοτέρων ή κανενός κεφαλαίου. Στην ουσία, τα (1) και (2) απαιτούν τη 
διαµόρφωση και συµπλήρωση του κειµένου "Κεφάλαια.pdf" (κάθε επιστηµονικός 
υπεύθυνος στην ενότητά του). Καταληκτική ηµεροµηνία: 30 Σεπτεµβρίου 
2013.  

 
3) Επεξεργασία του περιεχοµένου του κάθε κεφαλαίου, σε συνεργασία µε τους 
συγγραφείς του. Καταληκτική ηµεροµηνία: 30 Δεκεµβρίου 2013. 

 
Μελλοντικά: 
 
4) Επισήµανση της ανάγκης επικαιροποίησης του περιεχοµένου, εφ’ όσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις (π.χ. δηµοσίευση νέων δεδοµένων). 

 
5) Επισήµανση της ανάγκης συγγραφής νέων κεφαλαίων, εφ’ όσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις. 

 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση, παρακαλώ, επικοινωνείστε 
µε τον τεχνικό υπεύθυνο του εγχειρήµατος, κ. Δ.Γ. Γουλή 
(dimitrios.goulis@otenet.gr). 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς, 
 
Το ΔΣ της ΕΕΕ 


