
        Αθήνα, 30/08/2021 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

 

Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να θέσω για πρώτη φορά υποψηφιότητα για 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΑΕ. Η 20ετής και πλέον δραστηριοποίησή 

μου στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία τόσο από το χώρο του νοσοκομείου και του 

πανεπιστημίου όσο και από το χώρο του ιδιωτικού ιατρείου μού παρέχει, νομίζω, το 

υπόβαθρο και τις δυνατότητες να προσφέρω στην ειδικότητά μας και από αυτή τη 

θέση. 

Η ΕΔΑΕ είναι μία εύρωστη εταιρεία που έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται 

στις προκλήσεις, κάτι που έγινε και πρόσφατα με την πανδημία COVID-19 και όχι 

μόνο. Έχει, επίσης, συμβάλλει στην προώθηση της ειδικότητάς μας (ενημερωτικές 

καμπάνιες), στην προάσπιση των δικαιωμάτων μας (Παιδιατρική Δερματολογία, 

παράνομες αισθητικές πράξεις) και στη διαρκή εκπαίδευση όλων μας (συνέδρια και 

ημερίδες). Αναγνωρίζοντας το έργο των προηγούμενων ΔΣ, το νέο ΔΣ της ΕΔΑΕ 

νομίζω ότι θα πρέπει: 

1) Να αποτελείται από μέλη από διαφορετικούς χώρους της ειδικότητας (ιδιωτικό 

ιατρείο, νοσοκομείο, πανεπιστημιακές κλινικές κλπ) και με διαφορετικές ηλικίες, 

ώστε να αφουγκράζεται άμεσα τα προβλήματα όλων των συναδέλφων 

2) Να χρησιμοποιήσει στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για την τεκμηριωμένη προβολή της ειδικότητάς μας 

3) Να απαντά άμεσα και σύμφωνα με τα μέσα και τις αρμοδιότητες που διαθέτει σε 

οποιαδήποτε ενέργεια καταστρατηγεί τα δικαιώματα του κλάδου μας 

4) Να συνεργάζεται αρμονικά με τα άλλα όργανα της ειδικότητας για την προώθηση 

των κοινών μας στόχων 

5) Να συμβάλει στη δια βίου εκπαίδευση όλων μας 

Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΔΣ της ΕΔΑΕ είναι για μένα ένας χώρος πολλής δουλειάς 

και όχι προσωπικής προβολής. Γι’ αυτό και αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα 

όταν αισθάνθηκα ότι μπορώ να προσφέρω στην ειδικότητά μας. Να προσφέρω με 

βάση την εμπειρία μου τόσο από την άσκηση της κλινικής Δερματολογίας-

Αφροδισιολογίας και από την έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και από 

την επαφή μου με δεκάδες νεαρούς συναδέλφους, φοιτητές και ειδικευόμενους, 



που είχα την τύχη να συμβάλω στην εκπαίδευσή τους. Αν με τιμήσετε με την ψήφο 

σας, υπόσχομαι να εργαστώ με ήθος και αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων και για την προβολή του χώρου μας. 

 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, 

 

Ηλέκτρα Νικολαΐδου 

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος 

Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ  

Α’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 

Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» 

 

 


