
Αθήνα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι/σες, 

Νιώθουµε την ανάγκη να επικοινωνήσουµε ξανά µαζί σας στη µέση του 
καλοκαιριού, µιας και σοβαρά γεγονότα τρέχουν στην Πατρίδα µας µη 
επιτρέποντας σε κανέναν από εµάς τον εφησυχασµό. Βρισκόµαστε σε µία 
κρίσιµη καµπή σχετικά µε την εξάπλωση του κορoνοιού παγκοσµίως. Δεν 
χρειάζεται πανικός, απαιτείται όµως σοβαρότητα, ατοµική υπευθυνότητα µε 
πιστή τήρηση των µέτρων ασφαλείας που ανακοινώνονται από τα αρµόδια 
όργανα της Πολιτείας και την Επιστηµονική µας Εταιρεία. Λόγω της 
σοβαρότητας της κατάστασης σας ενηµερώνουµε ότι µέσα από την ανανεωµένη 
ιστοσελίδα της Εταιρείας µας υπάρχει σχετικός σύνδεσµος όπου θα µπορείτε να 
ενηµερώνεστε άµεσα και να παρακολουθείτε όλες τις νεότερες ανακοινώσεις 
σχετικά µε τα µέτρα προφύλαξης απέναντι στον κορoνοιό. 

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για την λειτουργία της 
ανανεωµένης ιστοσελίδας της εταιρείας µας. Μία ιστοσελίδα πλούσια σε 
περιεχόµενο, µε διαδραστικότητα, ο εµπλουτισµός της οποίας αποτελεί ένα 
µεγάλο στοίχηµα του τωρινού Διοικητικού Συµβουλίου. Φιλοδοξούµε µε τη 
συµβολή ΟΛΩΝ να γίνει ο διαδικτυακός χώρος συνάντησης µας.  

Τέλος σας ανακοινώνουµε την διοργάνωση µηνιαίων διαδικτυακών 
µαθηµάτων (webinars) από την Πανελλήνια Εταιρεία µας, σε θεµατολογία που 
θα καλύπτουν όλο το φάσµα της ειδικότητάς µας, µε τη συµµετοχή 
διακεκριµένων οµιλητών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Στο τέλος των 
µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων κάθε ακαδηµαϊκού έτους θα χορηγείται από την 
Επιστηµονική µας Εταιρεία πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους 
συναδέλφους εγγραφούν και τα παρακολουθήσουν. Σύντοµα θα ενηµερωθείτε 
για το αναλυτικό πρόγραµµα και την διαδικασία εγγραφής. 

Κλείνοντας την σύντοµη αυτή επικοινωνία µας, εκ µέρους όλων των µελών 
του Δ.Σ. σας αποστέλλουµε τις πιο θερµές ευχές µας για Καλό Καλοκαίρι. 

Φοράµε τις µάσκες, ακολουθούµε τις οδηγίες της Πολιτείας, µένουµε ασφαλείς. 

Προσέχουµε τους εαυτούς µας, φροντίζουµε τους συνανθρώπους µας. 

Καλό Καλοκαίρι! 

Εκ µέρους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας 
Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου 
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