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Αθήνα, 9/2/2022 
 

 

Αξιότιμε/η, 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τον 

γενικότερο προβληματισμό μας, με το δεδομένο ότι τα τελευταία 2 χρόνια 

έχουν δημιουργηθεί στην κοινότητά μας  αρκετά προβλήματα, που έχουν 

προκύψει με την διοργάνωση πολλαπλών Δερματολογικών Επιστημονικών 

Εκδηλώσεων, εκδηλώσεις που στην πλειονότητά τους έχουν πολύ συχνά 

αλληλοεπικαλυπτόμενη θεματολογία.  

Λόγω αυτών, έχουμε γίνει  αποδέκτες δυσαρέσκειας και παραπόνων από 

συναδέλφους μας Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους.  Ως εκ τούτου, 

λάβαμε την απόφαση να θεσπίσουμε αυστηρά κριτήρια για την 

παραχώρηση της αιγίδας της ΕΔΑΕ σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τα κριτήρια 

αυτά είναι τα εξής: 

 Η χρονική απόσταση των εκδηλώσεων αυτών να απέχει 1 μήνα (πριν ή 

μετά) από τις δύο μεγάλες εκδηλώσεις της ΕΔΑΕ (Εαρινό συνέδριο και 

Πανελλήνιο Συνέδριο).  

 Να υπάρχει σύνδεση των συνεδρίων αυτών είτε με αναγνωρισμένη κλινική 

(Πανεπιστημιακή ή ΕΣΥ) είτε με αναγνωρισμένες εταιρείες της ειδικότητας 

μας.  

 Η διοργάνωση μόνο 1 εκδήλωσης τέτοιου τύπου ανά Κλινική ή ανά 

εταιρεία τον χρόνο. 

 

Στο πρόσφατο παρελθόν, γνωρίζετε πολύ καλά, πως η ΕΔΑΕ υπήρξε 

ιδιαίτερα υποστηρικτική στην διοργάνωση όλων των εκπαιδευτικών 

εκδηλώσεων, δίνοντας αβίαστα την αιγίδα της, ιδιαίτερα όταν αυτές 

προέρχονται από έγκριτες Πανεπιστημιακές ή Κρατικές κλινικές. Η εταιρεία 

μας θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό όλων των συναδέλφων, 

επιδιώκοντας ένα όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικό πλαίσιο στον τομέα 

της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.  
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Σε αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσουμε να ανταποδίδουμε μεγάλο μέρος των 

εσόδων μας προς την δερματολογική κοινότητα μέσω υποτροφιών, 

μετεκπαιδεύσεων, hands-on training courses, διαφημιστική προώθηση 

των δραστηριοτήτων της ειδικότητάς μας, επιδότηση νέων συναδέλφων 

για παρακολούθηση συνεδρίων και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι 

έχουμε πια υπέρογκα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα, με δεδομένο ότι τα 

επαγγελματικά μας προβλήματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο 

(παιδοδερματολογία, δερματοχειρουργική, αισθητική ιατρική, αντιποίηση 

ειδικότητας, ανύπαρκτοι τίτλοι, κλπ).  Παρακαλούμε λοιπόν για την 

κατανόηση και για τη λογική συνεργασία σας και σε αυτό το λεπτό ζήτημα 

της οικονομικής εξάντλησης των φαρμακευτικών εταιρειών, εξάντληση 

που αντιλαμβάνεστε πως αποβαίνει σε βάρος των οικονομικών εσόδων της 

ΕΔΑΕ, τα οποία ουσιαστικά ανταποδίδονται με τους προαναφερόμενους 

τρόπους προς τους συναδέλφους μας και προς την προάσπιση του 

γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς  μας. 

Αγαπητοί φίλοι, με πνεύμα συναίνεσης, συνεργασίας και κατανόησης 

οφείλουμε όλοι από την σκοπιά μας να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο 

επιστημονικών εκδηλώσεων χωρίς ανταγωνιστική διάθεση, χωρίς 

εγωισμούς και με μεγάλη προσοχή στις αλληλοεπικαλύψεις θεματολογίας 

και ομιλητών, με μοναδικό γνώμονα το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό 

συμφέρον κάθε Έλληνα Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου. 

        Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

         Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

 

  Ο Γεν. Γραμματέας                                    Ο Πρόεδρος                

                                                                               

                    Δ. Σγούρος     Ι. Μπάρκης 


