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Το Σάββατο 27/9/2014 και ώρα 11πμ. στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα, 
πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΔΑΕ με βασικό θέμα τις εξελίξεις στο θέμα 
της εξειδίκευσης στην Παιδοδερματολογία. 

Πρόεδρος της Γ. Σ. εξελέγη ο κ. Ι. Κατσαντώνης. 

Έγινε κατ’ αρχήν ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΕΔΑΕ, κ. Δ. Σωτηριάδη και τον Γενικό 
Γραμματέα, κ. Α. Στρατηγό, για τις ενέργειες των τελευταίων 4 μηνών και τις συναντήσεις με 
τον Υφυπουργό Υγείας κ. Γρηγοράκο και τον Υπουργό Υγείας κ. Βορίδη. 

Επίσης, ενημερώθηκε το Σώμα για τις επιστολές που απέστειλαν προς το ΔΣ οι Καθηγητές και 
Διευθυντές ΕΣΥ Δερματολογικών Κλινικών, σύμφωνα με τις οποίες το σχέδιο της Επιτροπής 
Μιχαλάκου απορρίπτεται στο σύνολό του.  Κατόπιν έγιναν ερωτήσεις, τοποθετήσεις και 
προτάσεις μελών της Γ.Σ. οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: 

1. Ένδικα μέτρα με ισχυρή νομική στήριξη εναντίον κάθε υπουργικής απόφασης η οποία 
θα παρακάμπτει τη νόμιμη διαδικασία μέσω του ΚΕΣΥ. 

2. Δημιουργία πλήρους φακέλου και παραπομπή του όλου θέματος στην επιτροπή 
υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που 
υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ, ώστε να καταφανεί η μεροληπτική και 
αυθαίρετη τοποθέτηση της επιτροπής. 

3. Ενίσχυση των προσπαθειών σχετικά με την προσφυγή της ΕΔΑΕ στο ΣτΕ για 
ακύρωση της απόφασης της ολομέλειας του ΚΕΣΥ (2009) που θεωρεί την 
Παιδοδερματολογία ως εξειδίκευση της Παιδιατρικής. 

4. Ενέργειες για παραπομπή στο Πειθαρχικό του ΙΣΑ των παιδιάτρων που 
χρησιμοποιούν το τίτλο του παιδοδερματολόγου. 

5. Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού μέσω φυλλαδίων, σποτ στο διαδίκτυο και τα 
ΜΜΕ και επισκέψεων στα σχολεία. Στις ενέργειες αυτές θα τονίζεται ότι ο ειδικός 
Δερματολόγος είναι ο μόνος εκπαιδευμένος στη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων 
του δέρματος σε κάθε ηλικία. 

6. Καταγραφή του αριθμού των περιστατικών από τα Παιδοδερματολογικά Ιατρεία και 
δημιουργία τέτοιων ιατρείων σε όσα Νοσοκομεία υπάρχουν δερματολόγοι. 
Παράλληλα, ενίσχυση των συναδέλφων μας Δερματολόγων στα Νοσοκομεία Παίδων, 
της κας Εμμανουήλ και του κου Μυριδάκη, με την αποστολή ειδικευομένων για 
βραχεία εκπαίδευση στα ειδικά ιατρεία των Νοσοκομείων που υπηρετούν οι δύο 
συνάδελφοι. 

7. Εντατικοποίηση της εκπαίδευσης των Δερματολόγων στα οργανωμένα 
Παιδοδερματολογικά ιατρεία και οργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών 
εκδηλώσεων με θέματα που αφορούν τα δερματολογικά προβλήματα των παιδιών. 

8. Καθορισμός των εξειδικεύσεων στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και υποβολή 
προτάσεων στο Υπουργείο Υγείας. 

9. Καθιέρωση «Ημέρας Υγείας του Δέρματος του Παιδιού» κατά το πρότυπο της Ημέρας 
Μελανώματος με την προτροπή για μαζική συμμετοχή όλων των συναδέλφων. 
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Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απόρριψη οποιασδήποτε πρότασης για 
τις παιδιατρικές εξειδικεύσεις που δεν πρόερχεται ή δεν έχει γνωμοδότηση από το 
ΚΕΣΥ.  Επαναεπιβεβαίωσε δε, την πάγια θέση της ΕΔΑΕ ότι η εξειδίκευση στην 
παιδοδερματολογία προϋποθέτει την πλήρη άσκηση στη Δερματολογία- 
Αφροδισιολογία, όπως αυτή έχει διατυπωθεί από την ΕΔΑΕ στην επίσημη 
κατάθεση της πρότασής της στο ΚΕΣΥ το 2013. 
 
 O Πρόεδρος της Γ.Σ. 
 
 
Ιωάννης Κατσαντώνης 


