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Ενώπιον παντός αρµοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

 

 Του Σωµατείου µε την επωνυµία «Ελληνική Δερµατολογική και 

Αφροδισιολογική Εταιρία» (Ε.Δ.Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 

Μιχαλακοπούλου αρ. 155) και εκπροσωπείται νόµιµα. 

ΠΡΟΣ 

 

 Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Θηβών και Παπαδιαµαντοπούλου) και εκπροσωπείται 

νόµιµα. 

_______________ 

 

 Δυνάµει του Καταστατικού µου, νοµίµως εγκριθέντος και δηµοσιευθέντος, έχω 

έννοµο συµφέρον να σας δηλώσω τα ακόλουθα: 

 Προσφάτως περιήλθε εις γνώση µου ανακοίνωσή σας, στην επίσηµη 

ιστοσελίδα σας στο διαδίκτυο (http://www.paidon-agiasofia.gr), η οποία έχει ως 

ακολούθως: 
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 Από το περιεχόµενο της ανωτέρω ανακοινώσεώς σας είναι πρόδηλο αφ’ ενός 

µεν ότι προσβάλλεται βάναυσα το κύρος, η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια των 

µελών µου, που είναι ιατροί δερµατολόγοι – αφροδισιολόγοι, ως και το κύρος µου 

ως επιστηµονικού σωµατείου αυτών, αφ’ ετέρου δε ότι δηµιουργούνται 

πεπλανηµένες εντυπώσεις εις το κοινόν, κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 Και τούτο διότι µε την ανακοίνωσή σας αυτήν το «Δερµατολογικό» Τµήµα, το 

οποίο o Οργανισµός του Νοσοκοµείου σας προβλέπει να ανήκει στον Β’ Παθολογικό 

Τοµέα της Ιατρικής σας Υπηρεσίας και να παρέχει προς το κοινό ιατρικές υπηρεσίες 

υπό την συγκεκριµένη ονοµασία, σεις, όλως αυθαιρέτως, «µετονοµάζετε» σε Τµήµα 

«Παιδιατρικής Δερµατολογίας» κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 

παραγρ. 1 της Υ4α/οικ. 123764/2012 Υπουργικής Αποφάσεως (ΦΕΚ 

3485/Β/31.12.2012) περί του «Οργανισµού» του Νοσοκοµείου σας, που ορίζουν ότι 

η Ιατρική Υπηρεσία σας «διαρθρώνεται σε Τοµείς, στους οποίους λειτουργούν 

Τµήµατα κατά ειδικότητα….» και ότι «οι Τοµείς διαρθρώνονται σε Τµήµατα και 

Μονάδες ως εξής: α) ….., β) Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. Παιδιατρικό, 

2. Παιδιατρικής Αιµατολογίας – Ογκολογίας, 3. Ογκολογικό, 4. Δερµατολογικό….». 

 Επισηµαίνεται δε ότι στην παραγρ. 8 του άρθρου 7, µε τίτλο «Διάρθρωση 

Ιατρικής Υπηρεσίας», του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, ορίζεται πως «σε κάθε Τµήµα (Νοσοκοµείου) προΐσταται ιατρός αντίστοιχης 

ειδικότητος, που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο µοναδικός Διευθυντής ή 

άλλος επιστήµονας της Ιατρικής Υπηρεσίας σε βαθµό Διευθυντή» και κατ’ 

ακολουθίαν, στο εν λόγω Τµήµα, όπου διενεργούνται ιατρικές πράξεις της 

ειδικότητας της Δερµατολογίας – Αφροδισιολογίας, είναι νόµιµο και επιτρεπτό να 

αναφέρεται η ειδικότητα αυτή ακριβώς όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 8 του 

Ν.Δ. 3366/1955 «περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος και ιατρικών 

ειδικοτήτων και άλλων διατάξεων» και στο Π.Δ. 415/1994 «περί του χρόνου 

ειδίκευσης των ιατρών για την απόκτηση ειδικότητος» και ουχί ως Παιδιατρική 

Δερµατολογία, όπως σεις µε την άνω ανακοίνωσή σας εσφαλµένα πληροφορείτε το 

κοινόν, αφού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, «Παιδιατρική Δερµατολογία» 
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ούτε ως ιατρική ειδικότητα υπάρχει, ούτε ως ιατρική εξειδίκευση, και κατά συνέπειαν 

ούτε ως …. «αντίστοιχο» Τµήµα Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκοµείου τινός. 

 Περαιτέρω, εις την επίµαχη ανακοίνωσή σας αναφέρετε αναληθώς ότι η 

στελέχωση του προκειµένου Τµήµατος απαρτίζεται από την Παιδίατρο κ. Μανθούλα 

Βάλαρη, ενώ, αντιθέτως, αληθές τυγχάνει ότι το Τµήµα τούτο στελεχώνουν οι ιατροί 

κ.κ. Κωνσταντίνος Μυριδάκης ως Διευθυντής, Γεώργιος Ζαραφωνίτης ως Επιµελητής 

Α’ και Κωνσταντίνα Μπάρκα ως Επιµελήτρια Β’, οι οποίοι έχουν την ειδικότητα της 

Δερµατολογίας – Αφροδισιολογίας και είναι άπαντες µέλη µου. 

 Όπως δε γνωρίζετε καλώς, στην επίσηµη ιστοσελίδα σας ο Διοικητής και 

εκπρόσωπος του Νοσοκοµείου σας κ. Εµµ. Παπασάββας, απευθυνόµενος προς τους 

γονείς ασθενών του Νοσοκοµείου σας, τους ενηµερώνει επί λέξει ότι «στην 

ιστοσελίδα µας έχετε την δυνατότητα να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά µε τα Τµήµατα που διαθέτουµε και θα θέλατε να επισκεφθείτε, τις 

εξειδικευµένες παροχές που προσφέρονται καθώς και τρόπους επικοινωνίας». Το 

περιεχόµενο όµως της ως άνω ανακοινώσεώς σας είναι, κατά τα προεκτεθέντα, 

ανακριβές και µη σύννοµο.  

 Επειδή εξ όλων των προαναφερθέντων είναι φανερόν ότι προσβάλλεται όχι 

µόνον το κύρος µου και το κύρος και το επιστηµονικό και επαγγελµατικό συµφέρον 

των δερµατολόγων ιατρών – µελών µου, αλλά συγχρόνως δηµιουργείται µε τα ως 

άνω παραπλανητικώς δηλωθέντα παρ’ υµών στην επίσηµη ιστοσελίδα σας, 

εσφαλµένη πληροφόρηση του κοινού για τα υπάρχοντα τµήµατα του Νοσοκοµείου 

σας, για τα ονόµατα του ιατρικού προσωπικού που τα στελεχώνει και παρέχει τις 

υπηρεσίες του προς αυτό, για τις αναγνωρισµένες από την Πολιτεία ιατρικές 

ειδικότητες και εξειδικεύσεις και κατά συνέπειαν για ιατρικά θέµατα και κίνδυνος για 

την δηµόσια υγεία, διαµαρτύροµαι, ως έχον το προς τούτο έννοµο συµφέρον, για 

την ως άνω παράνοµο και αντιδεοντολογική συµπεριφορά σας, και σας προσκαλώ, 

όπως αµελλητί, άµα  τη επιδόσει της παρούσης µου, λάβετε τα προσήκοντα µέτρα  

για την τήρηση της νοµιµότητος, της καλής πίστεως και των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών, προβείτε εις την άρση των εκ των µη συννόµων ενεργειών 

σας συνεπειών, αποσύρετε από το διαδίκτυο κάθε αναφορά σας περί λειτουργίας στο 

Νοσοκοµείο σας δήθεν Τµήµατος «Παιδιατρικής Δερµατολογίας» και περί 
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στελέχωσης του προκειµένου Δερµατολογικού Τµήµατος δήθεν από την Παιδίατρο κ. 

Μ. Βάλαρη, συντάξετε και αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας νέα ανακοίνωση 

αναφέροντας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, την ονοµασία του 

Δερµατολογικού Τµήµατος της Ιατρικής Υπηρεσίας σας ορθά, και την στελέχωση 

αυτού όπως πράγµατι ισχύει, από τους Δερµατολόγους ιατρούς κ.κ. Κων. Μυριδάκη 

ως Διευθυντή, Γ. Ζαραφωνίτη ως Επιµελητή Α’ και Κ. Μπάρκα ως Επιµελήτρια Β’, 

απέχετε δε εις το µέλλον από πάσα παρόµοια ενέργεια ή συµπεριφορά. 

 Εν εναντία περιπτώσει σας δηλώνω ότι επιφυλάσσοµαι να ενεργήσω καθ’ 

υµών τα νόµιµα. 

  

 Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει νοµίµως την παρούσα προς ον 

απευθύνεται, νοµίµως εκπροσωπούµενο, προς γνώση του και για τις νόµιµες 

συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα µου εις την οικεία έκθεση 

επιδόσεώς του. 

 Επεκολλήθη ένσηµο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ. 

 

Αθήνα, 6.7.2016 

 

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος 

  


