
          Αθήνα, 10-09-21 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

Αγαπητή συναδέλφισσα, αγαπητέ συνάδελφε, 

Έχω κάποιους προβληματισμούς που με ώθησαν να θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές της 

ΕΔΑΕ και επιθυμώ να τους μοιραστώ και να δεσμευτώ απέναντί σας για την επίλυση τους, εφόσον, 

με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας και εκλεγώ ως μέλος του νέου ΔΣ της ΕΔΑΕ.   

Σημαντικό ζήτημα σε όλες τις επαγγελματικές  κατηγορίες ( Πανεπιστήμιο, ΕΣΥ, Ιδιώτες) 

αποτελεί, η μη κάλυψη πολλών υπηρεσιών μας, από την αστική ευθύνη που πληρώνουμε. Είναι 

κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει να επιλυθεί.  

Οι περισσότεροι από εμάς διατηρούμε ιατρεία στελεχωμένα από αξιόλογους συνεργάτες 

και οφείλουμε να τους προστατεύουμε αλλά πολύ περισσότερο να προωθούμε την εξέλιξη στο 

γνωστικό τους αντικείμενο παρέχοντας στο πελατολόγιό μας, με αυτό τον τρόπο, άριστες 

υπηρεσίες. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αφορά ενδεχομένως, κάποιες   

εμπορικές εταιρείες που μας προμηθεύουν από γάζες μέχρι και μηχανήματα αξίας δεκάδων 

χιλιάδων ευρώ και η εξυπηρέτηση αυτών προς εμάς μετά την πώληση των προϊόντων τους είναι 

κάκιστη. 

Η περίοδος που ζούμε είναι κρίσιμη με πολλές ιατρικές ειδικότητες αλλά δυστυχώς και 

παραϊατρικά επαγγέλματα,  να «παρεισφρέουν»  σε τομείς της ειδικότητάς μας όπως η 

Αφροδισιολογία, η Ογκολογία Δέρματος, η Χαρτογράφηση σπίλων  και φυσικά η Αισθητική 

Δερματολογία. Δυστυχώς η αντιμετώπιση αυτού το προβλήματος είναι δύσκολη και μακροχρόνια. 

 

Αγαπητοί  συνάδελφοι, 

Επιθυμώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην δερματολογική κοινότητα ως νέο μέλος του 

ΔΣ της ΕΔΑΕ καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των ανωτέρω 

ζητημάτων.  

1) Για την αστική ευθύνη και πόσες δερματολογικές πράξεις καλύπτει προτείνω τη 

σύσταση επιτροπής που θα ασχοληθεί με αυτό ξεκινώντας από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και τον σύλλογο των ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι αδιανόητο πως ενώ με 

ΦΕΚ έχουν προστεθεί 6 μήνες χειρουργικής στην ειδικότητά μας οι ασφαλιστικές 

εταιρείες να μην καλύπτουν τις χειρουργικές πράξεις των δερματολόγων.  

2) Τη θέσπιση σεμιναρίου / συνεδρίου που θα αφορά την ενημέρωση των συνεργατών 

μας σε νέες θεραπείες, τεχνολογίες & τεχνικές 

3) Τη θέσπιση επιτροπής που θα αξιολογεί τις εμπορικές εταιρείες και το «after sale 

service” τους. 



4) Για την προάσπιση των συμφερόντων μας ιδιαίτερα στον τομέα της Αισθητικής 

Δερματολογίας την προσπάθεια θέσπισης επιτροπής από την Πολιτεία που θα 

απαρτίζεται αποκλειστικά από Δερματολόγους και Πλαστικούς Χειρουργούς και η 

οποία θα αδειοδοτεί, κατόπιν εξετάσεων και προσκόμισης συγκεκριμένων 

δικαιολογητικών, όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο 

αντικείμενο.    

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την εμπιστοσύνη σας!  

Με εκτίμηση,  

Τηλέμαχος Ανθόπουλος 

 


