
Ενημέρωση μελών ΕΔΑΕ για τη δράση των εκπροσώπων στην EADV 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της ΕΔΑΕ, 

 

Ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Ελλάδος στην EADV (Ευρωπαϊκή Ακαδημία 

Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας), προσπαθήσαμε και καταφέραμε να δώσουμε  -

νομίζουμε με επιτυχία – το θετικό στίγμα της Χώρας μας και να θέσουμε με επιτυχία 

τα προβλήματα που συναντά η Ειδικότητά μας (όπως π.χ. της Παιδοδερματολογίας) 

σε Εθνικό επίπεδο. 

 

Ενώ όμως διανύουμε τις τελευταίες μέρες της θητείας μας στo ευάριθμο Board της 

EADV όπου εσείς μας εκλέξατε, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης στη Βερόνα της 

Ιταλίας, γίναμε μάρτυρες μιας στάσης της Εκτελεστικής Επιτροπής της EADV η 

οποία αντίκειται προς τη θέση της ΕΔΑΕ. Συγκεκριμένα, η ΕΕ της EADV δέχτηκε ως 

ειδικό μέλος της Έλληνα πολίτη που ευρίσκεται σε δικαστική αντιπαράθεση με την 

ΕΔΑΕ, η οποία αμφισβητεί την κατοχύρωση του τρόπου ειδίκευσης στη 

Δερματολογία του (της) εν λόγω πολίτη. Τούτο διότι, εκτός των άλλων, φαίνεται να 

πήρε την Ειδικότητα σε Χώρα που πρόσφατα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και έτσι την «κατοχύρωσε» και στην Ελλάδα με Διοικητική Πράξη Περιφερειάρχη 

που δεν έλαβε υπόψη το γεγονός πως η Ειδικότητα άρχισε πριν η εν λόγω Χώρα 

ενταχθεί στην ΕΕ. 

 

Η αιτιολογία της EADV ήταν πως αποτελεί Όργανο ανεξάρτητο των Εθνικών 

Εταιρειών και η αίτηση του (της) εν λόγω Πολίτη για μέλος της EADV ήταν τυπικά 

επαρκής. Η αντίθεση μας ήταν απόλυτη και έντονη, ενώ καταγράφηκε στα Πρακτικά 

μαζί με την επισήμανσή μας πως μπορούσε η απόφαση να ανασταλεί μέχρι να 

τελεσιδικήσει η υπόθεση στην Ελλάδα. Αυτήκοοι μάρτυρες της αντίθεσής μας ήταν η 

κα Τρακατέλλη Μυρτώ και ο κ. Ζουμπούλης Χρήστος ως Πρόεδροι Επιτροπών της 

EADV και ο κ. Κατσάμπας Ανδρέας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ως πρώην 

Πρόεδρος της EADV. 

 

Η αντίδρασή μας αυτή φυσικά δεν φτάνει. Σε συνεργασία με την ΕΔΑΕ, προχωρούμε 

σε πρόσθετη παρέμβαση για το εν λόγω θέμα μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις για 

περισσότερο «σεβασμό» στις απόψεις των Εθνικών Εταιρειών.  Νομίζουμε πως με 

την υποστήριξή σας και με ήρεμη αποφασιστικότητα θα διατηρήσουμε την 

Ειδικότητά μας στο ύψος που της ταιριάζει τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Και πιστέψτε μας . Δεν είμαστε μόνοι! 

 

Με τιμή, 

 

Στρατηγός Αλέξανδρος, Χαϊδεμένος Γεώργιος 


