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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Φτάνοντας στο τέλος της τριετούς θητείας μας, το παρόν Διοικητικό 

Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή σας τον απολογισμό για το έργο που 

επιτελέστηκε, κατά το διάστημα που είχε την ευθύνη της διοίκησης της 

εταιρείας. 

 

Το Δ.Σ. συστήθηκε σε σώμα στις 13/1/2016 και πραγματοποίησε μέχρι 

τώρα 14 τακτικές συνεδριάσεις, ενώ η απασχόληση με τα θέματα που 

αφορούν την ειδικότητά μας ήταν σε καθημερινή βάση. 

 

Κατά την διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου 

εξελέγησαν τα εξής νέα μέλη: 

 

 Τακτικά μέλη : 73 

 Πρόσεδρα μέλη : 80 

 Συνδεδεμένα μέλη : 25 (η κατηγορία αυτή έπαψε να υφίσταται με την 

τροποποίηση του καταστατικού) 

 

Έτσι, η εταιρεία μας αριθμεί σήμερα συνολικά 1.454 μέλη, ήτοι 1.214 

τακτικά μέλη, 185  πρόσεδρα μέλη (ειδικευόμενοι) και 55 μέλη άλλων 

κατηγοριών (συνδεδεμένα & αντεπιστέλλοντα μέλη). Οι τελευταίες δύο 

κατηγορίες μελών έπαψαν να υφίστανται με την τελευταία τροποποίηση 

του καταστατικού, που ενεκρίθη από τις δικαστικές αρχές και ετέθη σε ισχύ 

από τον Ιούλιο 2017. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας για τη 

μαζική και ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν, γιατί η επιτυχία των Πανελληνίων Συνεδρίων και των 

Ημερίδων, οφείλεται πάνω από όλα στη συμμετοχή και την 

δραστηριοποίηση των μελών της ΕΔΑΕ. 

 

Το παρόν Δ.Σ. ασχολήθηκε αρχικά με την αλλαγή του Καταστατικού, η 

οποία ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Μάρτιο 2017 και τέθηκε σε 

ισχύ τον Ιούλιο 2017. Με την αλλαγή αυτή, καταργήθηκαν τα συνδεδεμένα 

και αντεπιστέλλοντα μέλη, δηλαδή η δυνατότητα σε ιατρούς που ήταν σε 

αναμονή της ειδικότητας στην Ελλάδα να γίνονται μέλη της ΕΔΑΕ.   



 

Επίσης, λόγω της απόφασης του ΔΣ για αναβάθμιση των συνεδρίων σε ένα 

Πανελλήνιο Συνέδριο και μία Επιστημονική Διημερίδα ετησίως, 

καταργήθηκε η εκλογοαπολογιστική συνέλευση και η ανάγνωση των 

πεπραγμένων γίνεται πλέον ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες. 

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, διοργανώθηκαν συνολικά 3 Πανελλήνια 

Συνέδρια, 3 Επιστημονικές Συνεδρίες και ένα Κλινικό Φροντιστήριο. Όλες 

οι επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΔΑΕ σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και 

διακρίθηκαν για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και τον αυξημένο αριθμό 

συμμετοχών.  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα μέλη της ΕΔΑΕ 

που μας βοήθησαν να σημειώσουμε την αξιόλογη αυτή επιτυχία, 

προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος στην εταιρεία μας και στην ειδικότητά μας. 

 

Είμαστε ευτυχείς που επί των ημερών μας διευθετήθηκε το μείζον θέμα της 

αύξησης του χρόνου ειδίκευσης κατά ένα έτος, με προσθήκη άσκησης 6 

μηνών στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και 6 μηνών στη Χειρουργική 

Δέρματος, με τη νομοθέτηση ανάλογης υπουργικής απόφασης.  

Αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί επιτέλους ευοδώθηκαν οι προσπάθειες 

πολλών ετών. 

 

Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς, όσον αφορά τα 

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) 

και τα Κοινά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ).  Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η 

απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τις Μ.Η.Ν., η οποία έδωσε τη 

δυνατότητα στην ειδικότητά μας να εκτελεί πράξεις επεμβατικής 

δερματολογίας-δερματοχειρουργικής στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας. 

 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και στα πλαίσια των παρεμβάσεων 

αγωγής υγείας στον μαθητικό πληθυσμό, ετοιμάσαμε από εξαμήνου 

παρουσιάσεις με τίτλο «Έξυπνοι στον Ήλιο με Ασφάλεια», για την 

προστασία των παιδιών και εφήβων από την ηλιακή ακτινοβολία, οι 

οποίες έλαβαν πρόσφατα την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Οι 

παρουσιάσεις αυτές προορίζονται για τις τάξεις Α’-Γ’ Δημοτικού, Δ’-Στ’ 

Δημοτικού και  Α’-Γ’ Γυμνασίου και θα διατεθούν από το Υπουργείο 

Παιδείας για προβολή και διδασκαλία σε όλα τα σχολεία της χώρας, από 

τον Μάρτιο του 2019.  Επίσης, για τον ίδιο σκοπό έχουμε ετοιμάσει και 

ανάλογο φυλλάδιο, την εκτύπωση του οποίου έχει αναλάβει το Υπουργείο 

Παιδείας για να διανεμηθεί στους μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων όλης 

της χώρας.  Φυσικά, το υλικό αυτό είναι στη διάθεσή σας, εφόσον είναι 



 

πνευματική ιδιοκτησία της ΕΔΑΕ και προτιθέμεθα να εκτυπώσουμε 

φυλλάδια για να τα διανείμετε στους μικρούς σας ασθενείς.  Θα θέλαμε 

επίσης να προσθέσουμε ότι έχει προκριθεί ήδη από το Υπουργείο Υγείας, 

αντίστοιχη ενημερωτική δραστηριότητα της ΕΔΑΕ στα παιδιά του 

Γυμνασίου, σχετικά με την Ακμή. 

 

Στη διάρκεια της θητείας μας εκταμιεύτηκαν από την ΕΔΑΕ 47.251€ για 

την επικοινωνιακή εκστρατεία που οργανώσαμε, με τηλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά σποτ, δελτία τύπου, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις καθώς και 

τη δημιουργία της σελίδας “Δέρμα Λόγος” στο Facebook, προβάλλοντας 

την ειδικότητά μας στο ευρύ κοινό και αναδεικνύοντας ότι εφόσον 

είμαστε οι μόνοι ειδικοί στο δέρμα, δεν θα πρέπει ο κόσμος να 

εμπιστεύεται τους διάφορους που λυμαίνονται συστηματικά τον χώρο μας 

και κερδοσκοπούν εις βάρος μας. 

 

Στο διάστημα 2016-2018, εκταμιεύτηκαν από την ΕΔΑΕ υποτροφίες αξίας 

34.210€, που αφορούσαν κυρίως την παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων 

από ειδικευόμενους. 

 

Στον αγώνα προάσπισης της ειδικότητάς μας, το παρόν ΔΣ προχώρησε σε 

πλήθος εξωδίκων και μηνύσεων, για αντιποίηση ειδικότητας, παράνομη 

δραστηριότητα και για χρήση ανύπαρκτων τίτλων ειδικότητας, ενώ 

παρέπεμψε στο Συμβούλιο Ηθικής και Δεοντολογίας ένα τακτικό μέλος της 

ΕΔΑΕ, διότι επέλεξε να μη συμμορφωθεί με τις οδηγίες τόσο του ΔΣ όσο 

και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προχωρώντας στη διενέργεια ιατρικών 

πράξεων σε δημόσιο χώρο και προκαλώντας έτσι την οργή των 

συναδέλφων μας. 

 

Η ΕΔΑΕ κάλυψε επιστημονικά και έδωσε την αιγίδα της σε σημαντικό 

αριθμό Επιστημονικών Συμποσίων και Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων στα 

πλαίσια της Συνεχούς Ιατρικής Εκπαίδευσης των συναδέλφων μας. 

Συνεχίζοντας την μακρά παράδοση, η ΕΔΑΕ συμμετείχε και τα τελευταία 

χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος και διοργάνωσε την 

Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος με μεγάλη 

συμμετοχή από όλα τα μέλη μας.  

 

Η ιστοσελίδα της ΕΔΑΕ, αποτέλεσε το κύριο μέσο ενημέρωσης των μελών 

μας και σημείωσε σημαντική αύξηση επισκεψιμότητας. Όλες οι ενέργειες 

του ΔΣ (επιστολές, διαμαρτυρίες, δελτία τύπου, κλπ) καθώς και οι 



 

αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας σε κρίσιμα θέματα που μας αφορούν, 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.edae.gr, για να μπορούν να 

είναι εύκολα προσβάσιμες στο κάθε μέλος. 

 

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας εμπλουτίσθηκε και 

προσφέρει σημαντική βοήθεια σε όσους διεξάγουν επιστημονική έρευνα 

και μελέτη. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Janssen, για τη δωρεά του 

ποσού των 7.165,60€, που αποτελεί το ετήσιο κόστος στήριξης της 

ηλεκτρονικής μας βιβλιοθήκης.   

 

Το παρόν Δ.Σ. συνέχισε την αμέριστη υποστήριξή του στην 

Επαγγελματική ΈΈννωωσσηη Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων 

(ΕΕΕΔΑ), καλύπτοντας πλήρως όλα τα έξοδά της από τον προϋπολογισμό 

της ΕΔΑΕ.  

 

Παράλληλα, ενισχύθηκε η ανανέωση των προσώπων είτε ως εισηγητών, 

είτε ως προέδρων συνεδριών, αποσκοπώντας στη δημιουργία κινήτρων για 

μεθοδική έρευνα και μελέτη από τους νεότερους συναδέλφους των πιο 

πρόσφατων επιστημονικών μεθόδων και πρακτικών.  

 

Η συνεργασία μας με την Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής 

υπήρξε απρόσκοπτη και επιτυχής, με την πρόσκλησή τους σε όλες τις 

επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΔΑΕ και την αφιέρωση χρόνου για την 

προβολή δικών τους θεμάτων.  

 

Θεωρούμε ότι το παρόν Δ.Σ. εργάσθηκε σκληρά προκειμένου να 

προασπίσει και να προβάλλει την ειδικότητά μας και ευχόμαστε η 

προσπάθεια να συνεχισθεί με την ίδια επιτυχία και στο μέλλον. 

 

                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

         Με Τιμή, 

          Ο Γεν. Γραμματέας                   Ο Πρόεδρος 

                                              
    Ιωάννης Μπάρκης                                      Δημήτρης Ρηγόπουλος 

 

http://www.edae.gr/

