
Αγαπητοί συνάδελφοι, και φίλοι 

 

  Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την στήριξη σας στις προηγούμενες 

εκλογές της ΕΔΑΕ, για τρεις συνεχείς θητείες και να σας ζητήσω να με εμπιστευτείτε 

και πάλι με την ψήφο σας, πού βάση καταστατικού θα είναι και η τελευταία. 

 

Οι περισσότεροι με γνωρίζετε από την ενεργή μου ενασχόληση με τα κοινά 

αρκετά χρόνια είτε ως μέλος του ΔΣ της Δερματοχειρουργικής Εταιρείας  είτε ως 

μέλος του Δ.Σ. της Επαγγελματικής Ένωσης  αλλά και τα τελευταία χρόνια ως μέλος 

του  Δ.Σ. της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας. 

 

Εργάζομαι αμιγώς ως ιδιώτης δερματολόγος και καθημερινά βρίσκομαι 

αντιμέτωπος με τις ανησυχίες και τα προβλήματα της ειδικότητας μας αλλά και το 

μέλλον αυτής.  

 

      Θεωρώ ότι τόσο στο απερχόμενο Δ.Σ. όσο και στα Δ.Σ. της τελευταίας 

10ετίας προσπαθήσαμε για πολλά πράγματα και καταφέραμε αρκετά, τα οποία θα 

διαβάσετε αναλυτικά στον απολογισμό. Ενδεικτικά θα αναφέρω: 

 

 Προσθήκη χειρουργικής (κατοχυρώνοντας έτσι τις χειρουργικές πράξεις από 

Δερματολόγους) 

 Κατοχύρωση επεμβατικών πράξεων στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας από 

Δερματολόγους. 

 Κατοχύρωση της Παιδιατρικής Δερματολογίας στους Δερματολόγους με 

απόφαση του ΣτΕ 

 Συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου λειτουργίας χώρων αισθητικής με 

αδειοδότηση από ιατρούς δερματολόγους η μη χωρίς την φυσική παρουσία 

αυτών καθώς και τον έλεγχο διενέργειας ιατρικών πράξεων στους χώρους 

αυτούς από μη ιατρούς. 

 Συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου εκπαιδευτικών σεμιναρίων από εμπορικές 

εταιρείες που εκπαιδεύουν ιατρούς άλλων ειδικοτήτων . 

 Περιφρούρηση της ειδικότητας από ιατρούς και μη, άλλων ειδικοτήτων ή 

επαγγελματικών κλάδων, οι οποίοι παρεισφρύουν και εποφθαλμιούν το 

γνωστικό μας αντικείμενο με την ανύπαρκτη ειδικότητα Ιατρικής Αισθητικής 

καθώς και από το νέο μέτωπο των επιχειρηματιών υγείας. 

 Ισχυρή παρουσία της ΕΔΑΕ στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και ΜΜΕ 

 Υποτροφίες σε νέους συναδέλφους για μετεκπαίδευση σε κέντρα του 

εξωτερικού 

 

      Φυσικά τα θέματα που απασχολούν την ειδικότητα είναι πολλά , όμως για 

μένα προτεραιότητα θα είναι τα θέματα των ελεύθερων επαγγελματιών που 

αποτελούν περίπου το 80 % των μελών ώστε να πρωτοστατούν στις προσπάθειες 

επίλυσης τους . 

Η άριστη συνεργασία με την Επαγγελματική Ένωση , τη Δερματοχειρουργική 

Εταιρεία και την Εταιρεία Δερματοσκόπησης θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στις 

προσπάθειες μας . 

 

Προτεραιότητά μου είναι να βοηθήσω τον Πρόεδρο και το ΔΣ που θα εκλεγεί προς τα 

συμφέροντα της ειδικότητάς μας. 

Με εκτίμηση, και συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Νικόλαος Καλογερόπουλος 


