
Αγαπητές/-οι συνάδελφοι, 

 

Η στήριξη σας στο πρόσωπο μου ήταν εξόχως τιμητική στις τελευταίες εκλογές και 

μέσα από αυτή την επιστολή νιώθω την ανάγκη καταρχήν να εκφράσω τις 

ειλικρινείς ευχαριστίες μου.  

 

Έχω την τιμή να ζητήσω εκ νέου την υποστήριξή σας για την ερχόμενη εκλογική 

διαδικασία ως υποψήφιος για το ΔΣ και μαζί με αυτή την περισσότερο ενεργό 

συμμετοχή σας στα τεκταινόμενα της επιστημονικής μας εταιρείας.  

 

Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) επιτελεί 

πολύπλευρο και σύνθετο έργο. Τα ζητήματα από τη φύση τους απαιτούν αφενός 

διατήρηση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα και κύρους της ειδικότητας μας αφετέρου 

δε επιβάλλουν ισχυρή στάση για τη διαφύλαξη των επαγγελματικών μας 

δικαιωμάτων. Ωστόσο τίποτα δεν κερδίζεται μόνο με αμυντικά μέσα, αν δεν 

υπάρχει όραμα προόδου και εξέλιξης.  

 

Σε αυτή την τριετία είχα την τιμή να υπηρετήσω της ΕΔΑΕ ως ειδικός γραμματέας 

και θεωρώ πως συνεισέφερα συνολικά στο θετικό μας έργο συνεργαζόμενος με ένα 

ΔΣ εξαιρετικής σύνθεσης. Συγκεκριμένα: 

 

1. Αναβαθμίσαμε και αναπροσαρμόσαμε το σχεδιασμό των «Νέων της ΕΔΑΕ». 

Ως υπεύθυνος της ομάδας έκδοσης εκτιμώ πως συνολικά προσπαθήσαμε σε 

κάθε τεύχος να υπάρχει κεντρικό θέμα λίγο διαφοροποιημένο σε σχέση με 

τα συνήθη, στενά επαγγελματικά μας πλαίσια και η ελεύθερη αρθρογραφία 

να είναι κατά κανόνα από συναδέλφους Δερματολόγους. Θεωρώ πως 

έχουμε ακόμα δρόμο για να βελτιώσουμε κι άλλο την ποιότητα της έκδοσης 

αυτής. 

  

2. Στα επιστημονικά μας συνέδρια και εκδηλώσεις καταγράψαμε ακόμα 

μεγαλύτερο αριθμό νέων ομιλητών έχοντας και ως επιπλέον κριτήριο την 

ερευνητική δραστηριότητα του καθενός. Η «φρέσκια εικόνα» των συνεδρίων 

μας είναι αξιοζήλευτη από άλλες επιστημονικές εταιρείες. Οφείλουμε να 

στηρίξουμε αυτό το «στάτους κβο ανοιχτών θυρών». 

 

3. Στην εποχή μας η επικοινωνία του έργου ακόμα και μιας επιστημονικής 

εταιρείας είναι εκ των ων ουκ άνευ. Σθεναρά υποστήριξα την εξωστρέφεια 

της ΕΔΑΕ μέσα από ένα πολύπλευρο πλαίσιο δράσεων του απερχόμενου ΔΣ 

με σημαντική απήχηση στο κοινό. Ενδεικτικά αναφέρω την ψηφιοποίηση της 

εβδομάδας μελανώματος και τις καμπάνιες για το δερματικό καρκίνο, την 

ψωρίαση, την ακμή και την – υπό σχεδιασμό – αισθητική δερματολογία. 



Επιπλέον δράσεις όπως «η αρχαία ελιά» στην περιοχή του Χίλτον, η 

επίσκεψη μελών μας σε μικρά νησιά του Αιγαίου για εξέταση του 

πληθυσμού παράλληλα με την εβδομάδα μελανώματος και η ενημέρωση 

μικρών μαθητών για τη σχέση μας με τον ήλιο έχουν τη δική τους ιδιαίτερη 

αξία. Η νέα σελίδα μας στο facebook αποτελεί μια ξεχωριστή ενέργεια ως 

ένα ακόμα ποιοτικό και άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ μας. Εκτιμώ πως 

το νέο ΔΣ πρέπει να ενισχύσει την επικοινωνία αυτών των δράσεων προς τα 

μέλη μας ώστε όλοι να γίνονται κοινωνοί και συμμέτοχοι.  

 

4. Επαγγελματικά ζητήματα. Μετά την ατυχή εξέλιξη με την ΕΕΕΔΑ η ΕΔΑΕ 

οφείλει να εστιάσει ακόμη περισσότερο πάνω στα σύνθετα επαγγελματικά 

μας προβλήματα. Η προσωπική μου εμπειρία μετά από έντονη ενασχόληση 

τριών ετών με οδηγεί στην άποψη πως η πολυνομία και το δαιδαλώδες 

πλαίσιο κανονισμών για το επαγγελματικό γίγνεσθαι των επαγγελμάτων 

υγείας δημιουργούν το πρόβλημα. Από την πλευρά μας καταβάλλουμε 

συνεχείς προσπάθειες να «ξεμπλέξουμε το κουβάρι» δίχως οι συσχετισμοί 

να είναι πάντα υπέρ ημών. Ενδεικτικά ως απερχόμενο ΔΣ: 

 ήμασταν παρόντες μπλοκάροντας στο ΣτΕ την κίνηση Πλαστικών 

Χειρουργών για τις επεμβατικές πράξεις των Δερματολογικών 

Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας,  

 νιώσαμε ικανοποίηση με την οριστική απόφαση του ΣτΕ για την 

Παιδιατρική Δερματολογία ορίζοντας ως προαπαιτούμενη την 

ειδικότητα του Δερματολόγου για την άσκησή της μετά από 10ετή 

δικαστική διαμάχη, 

 λάβαμε ξεκάθαρη επίσημη απάντηση της ΑΑΔΕ πως ο κύριος ΚΑΔ της 

Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας μας καλύπτει πλήρως και για τις 

αισθητικές ή/και επεμβατικές πράξεις ανοίγοντας παράθυρο για μη 

απόδοση ΦΠΑ με νόμιμο και καθαρό τρόπο, 

 πετύχαμε την αρχική κινητοποίηση διαδικασιών των ιατρικών 

συλλόγων για νομικό ξεκαθάρισμα του τοπίου σε σχέση με την 

εκπαίδευση μη ιατρών ή/και ιατρών άλλων ειδικοτήτων σε πράξεις 

της επεμβατικής Δερματολογίας και αναμένουμε περισσότερα σε 

αυτό το κομμάτι 

 τέλος, φέραμε μικρότερες «νίκες» σχετικά με ιδιώτες ή/και εταιρείες 

που πρόσβαλλαν το κύρος μας ή επαγγελματικά εισήλθαν λάθρα στο 

γνωστικό μας αντικείμενο. 

Με απόλυτη ειλικρίνεια εκφράζω συγκρατημένη αισιοδοξία για αυτό το 

αντικείμενο. Ακόμα και ο πρόσφατος νόμος περί προσωπικών 

δεδομένων συχνά διακόπτει την απρόσκοπτη ενημέρωση των μελών μας 

για την εξέλιξη τρεχόντων ζητημάτων. Προσωπική μου υπόσχεση και 



ευχή είναι το νέο ΔΣ να έχει ακόμα περισσότερες πνευματικές εφεδρείες 

για αυτό το ακανθώδες ζήτημα των επαγγελματικών θεμάτων. 

  

5. Όλα τα προηγούμενα βρήκαν εφαρμογή στην ιδιαίτερη περίοδο της 

πανδημίας. Μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες και μετά από πολύ προσωπικό 

κόπο και φθορά καταφέραμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο αυτοτέλειας ως 

ιατρική ειδικότητα και να επικοινωνήσουμε με τη δέουσα σοβαρότητα την 

αυτονόητη διαφοροποίησή μας από φαινομενικά παρεμφερείς 

επαγγελματικούς κλάδους. Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως ήμαστε μια 

από τις ελάχιστες επιστημονικές εταιρείες με γρήγορα αντανακλαστικά 

ανάρτησης οδηγιών για τη διαχείριση ασθενών με διάφορες δερματολογικές 

παθήσεις όπως και οδηγιών για το κοινό μέσα στη δίνη της COVID-19. Τέλος, 

αναδείχθηκε ο κοινωνικός ρόλος της ΕΔΑΕ μέσα από τη δωρεά 

ιατροτεχνολογικού υλικού στα νοσοκομεία πρώτης γραμμής και την 

αποστολή υλικού προστασίας σε μέλη μας. Για τα παραπάνω αν και λάβαμε 

εύφημο μνεία, εύχομαι να μην χρειαστεί να τα ξαναζήσουμε. 

 

6. Η αξιοποίηση των νέων ιδιόκτητων γραφείων μας, η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση μέσα από φροντιστήρια της ΕΔΑΕ (βλ. φροντιστήριο για τα 

Lasers), η συνέχιση των υποτροφιών των νέων συναδέλφων και το όραμα 

ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού περιοδικού αποτελούν 

επιπλέον στοχεύσεις μας.  

 

Το μέλλον προδιαγράφεται δύσκολο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον και με πεδίο 

δόξης λαμπρό για την εταιρεία μας. Ειλικρινά δεσμεύομαι να συμβάλλω στο διττό 

ρόλο της ΕΔΑΕ· τη διατήρηση του ακαδημαϊκού της προφίλ και τη διασφάλιση της 

επαγγελματικής μας ισχύος.  

 

Με εκτίμηση, 
 
Δημήτρης Κ Σγούρος 
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος 

Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΕΔΑΕ 

 

 

 

 

 

 


