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Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

 

Της «Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας», που εδρεύει 

στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου  αρ. 155) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 

090076353, της Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών. 

ΠΡΟΣ 

1.Την Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 

εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. 

2.Την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. 

   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ, για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους, προς: 

1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), που εδρεύει στην Αθήνα και 

εκπροσωπείται νόμιμα. 

2. Τον κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ», κάτοικο Αθηνών.  

  

Θέμα: Άμεση (εν μέρει) ανάκληση/τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 347 από 28 

Μαρτίου 2017 Πράξης του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Τροποποίηση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής Σχολής της Ιατρικής 

Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας» (Φ.Ε.Κ. 1261/ Β’/11.4.2017). 

________________________________ 

 

Δυνάμει του Καταστατικού μου, νομίμως εγκριθέντος και δημοσιευθέντος, έχω 

έννομο συμφέρον να σας δηλώσω τα ακόλουθα: 

 

-Α- 

1. Είμαι σωματείο μη κερδοσκοπικό, επιστημονική εταιρία, με μέλη μου τους 

Δερματολόγους – Αφροδισιολόγους ιατρούς της Ελληνικής Επικράτειας και σκοπό, 
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μεταξύ άλλων: (α) την μελέτη, πρόληψη και αντιμετώπιση των Δερματικών και 

Αφροδισίων παθήσεων, (β) την προάσπιση του επιστημονικού αντικειμένου και της 

επαγγελματικής πράξης στην Δερματολογία -Αφροδισιολογία, (γ)την  εκπόνηση, 

εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζομένης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 

στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία, συναφών Επιστημών και επί μέρους κλάδων 

και (δ) την παρέμβαση και διαφώτιση της κοινής γνώμης στα θέματα που αφορούν 

την Δερματολογία – Αφροδισιολογία. 

2. Προσφάτως περιήλθε εις γνώση μου η από 28.3.2017 Πρυτανική Πράξη, 

δημοσιευθείσα στο Φ.Ε.Κ. 1261/Β’/11.4.2017 με αριθ. πραξ. 347, η οποία εξεδόθη 

μετά από αποφάσεις σας, και δη μετά την από 17.1.2017 απόφαση της 

Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, την από 16.6.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

της Ιατρικής Σχολής και την από 13.6.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τομέα Υγείας Μητέρας – Παιδιού, και η οποία έχει ως εξής: 

«Αριθ. Πράξης (347) 

Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής 

Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και 

ισχύει με το άρθ. 60 του ν. 4386/2016. 

2. Την από 17-1-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου. 

3. Την από 16-6-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής. 

4. Την από 13-6-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Υγείας Μητέρας-

Παιδιού. 

5. Την υπ' αριθ. 121879/Β1/19-10-2004 (ΦΕΚ 1658/ 9-11-2004 τ.Β') κοινή 

υπουργική απόφαση «Καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Α' 

Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών». 

6. Τις υπ' αριθ. 54508/Β1/22-12-2005 (ΦΕΚ 1856/ 29-12-2005 τ.Β') και 

67766/Ζ1/21-4-2016 (ΦΕΚ 1228/ 27-4-2016 τ.Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις 

οποίες τροποποιήθηκε ο εσωτερικός κανονισμός της Α' Παιδιατρικής Κλινικής. 

7. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού δεν προκαλεί 

δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του 

Ιδρύματος, αποφασίζουμε: 
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Άρθρο Μόνο 

 Τροποποιούμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Α` Παιδιατρικής Κλινικής της 

Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας ως ακολούθως: 

1. Η προβλεπόμενη στο εδάφιο ιθ της παρ. 2 του άρθρου Μόνο της υπ` αριθ. 

54508/Β1/22-12-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1856 Β`), «Ειδική Μονάδα 

Εφηβικής Ιατρικής» μετονομάζεται σε «Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής», στο οποίο 

εντάσσονται το «Ιατρείο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας» και το «Ιατρείο Εργομετρίας-

Εργοφυσιολογίας και Αθλητιατρικής». 

 2. Στις Μονάδες της παρ. 2 του άρθρου Μόνο της υπ` αριθ. 54508/Β1/22-12-2005 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1856 Β`) όπως συμπληρώθηκε με την υπ` αριθ. 

67766/Ζ1/21-4-2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1228 Β`) και μετά την προβλεπόμενη 

στο εδάφιο (κθ) «Μονάδα Προληπτικής και Κοινωνικής Παιδιατρικής», προστίθεται μια (1) 

νέα μονάδα με τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας». 

 3. Στο άρθ. 1 παρ. 1 της υπ` αριθ. 121879/Β1/19-10-2004 κοινής υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 1658 Β`) «Αντικείμενο» προστίθεται εδάφιο (γ) ως εξής: 

«γ) την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας εφήβων έως την ηλικία των 21 ετών». 

 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017 

Ο Πρύτανης 

 ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ». 

 

3. Με την ανωτέρω Πρυτανική Πράξη, ως εξ αυτής προκύπτει, τροποποιείται ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής 

Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α., που είναι εγκατεστημένη και 

λειτουργεί εντός του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 

Στο άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 121879/Β1/2004 Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ Β’ 1658/9.11.2004) περί του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» της 

Παιδιατρικής αυτής Κλινικής, ορίζεται ότι: η Α’ Παιδιατρική Κλινική και το ομώνυμο 

Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κατανεμήθηκαν με 

τις υπ’ αριθμ. Β1/832/6.9.1985 ( ΦΕΚ Β’ 597) και Β1/482/6.8.1987 ( ΦΕΚ Β’ 401) 

αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Τομέα Υγείας 

Μητέρας – Παιδιού και έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο  
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Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας: α.την παροχή 

περίθαλψης  και νοσηλείας νεογνών, βρεφών και παιδιών ηλικίας μέχρι 18 ετών που 

πάσχουν από όλο το φάσμα των παθολογικών καταστάσεων, β.την προαγωγή της 

υγείας μητέρας-παιδιού με διδακτικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και άλλες 

επιστημονικές δραστηριότητες για όλα γενικώς τα παιδικά νοσήματα...και γ. (κατόπιν 

της τροποποίησης που έγινε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 της άνω Πρυτανικής 

Πράξεως) την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας εφήβων  έως την ηλικία των 21 

ετών. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, όπως 

τροποποιηθείσα ισχύει σήμερα, η άνω Κλινική περιλαμβάνει επιμέρους εργαστήρια 

και μονάδες,  εις αυτές δε τις μονάδες προσετέθη, με τις διατάξεις της παραγράφου 

2 της άνω Πρυτανικής Πράξης, νέα τοιαύτη υπό τον τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής 

Δερματολογίας». Τέλος, εις το μόνο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 

Υ4α/οικ.118510/2009(ΦΕΚ 1989/Β/11.9.2009) περί της «Εγκατάστασης της Α’ 

Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και των ειδικών 

μονάδων που την απαρτίζουν, στο Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ορίζεται 

ότι η άνω Κλινική μετά των επιμέρους εργαστηρίων και ειδικών μονάδων που την 

απαρτίζουν εγκαθίσταται και λειτουργεί στα πλαίσια του Πρώτου Παθολογικού Τομέα 

της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 

4. Το ανωτέρω Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

υπάγεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης 

Υ4α/οικ.123764/2012 (ΦΕΚ 3485/Β’/31.12.2012) περί του «Οργανισμού» του, στις 

διατάξεις του Ν.Δ. «περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254 Α’) και 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3329/2005 περί «ΕΣΥ» (ΦΕΚ 81 Α’/ 4.4.2005) 

αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο υπόκειται στον 

έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και 

διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου. 

Εις το άρθρο 6 του «Οργανισμού» του Νοσοκομείου αυτού, ορίζεται ότι η 

Ιατρική Υπηρεσία του «αποτελεί διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς στους 

οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα και Ειδικές Μονάδες που υπάγονται 

οργανικά στα Τμήματα, Διατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα, καθώς και 

Πανεπιστημιακές Κλινικές και Μονάδες του Πανεπιστημίου Αθηνών». Με τις λοιπές 

διατάξεις του ιδίου άρθρου καθορίζεται να λειτουργεί στον Α’ Παθολογικό Τομέα της 



5 
 

Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, μεταξύ άλλων, η προκειμένη Πανεπιστημιακή 

Α’ Παιδιατρική Κλινική και στον Β’ Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου, μεταξύ άλλων, Τμήμα Δερματολογικό (όπως και πράγματι, κατ’ 

εφαρμογήν των διατάξεων αυτών, συμβαίνει).Το εν λόγω Νοσοκομείο,  σύμφωνα με 

το άρθρο 18 παρ. Γ. περ. β του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/3.12.2013), ευρίσκεται 

σε καθεστώς διασύνδεσης με το Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού». 

5. Η εγκατάσταση και η λειτουργία της προαναφερθείσης Πανεπιστημιακής Α’ 

Παιδιατρικής Κλινικής στο ως άνω Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. έλαβε χώρα, όπως ρητά 

αναφέρεται και στο άρθρο 5 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, 

βάσει της διαδικασίας  του άρθρου 13 παραγρ. 1 του Νόμου 1397/1983 περί 

«Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ 143 Α΄), το οποίο προβλέπει την δυνατότητα εγκατάστασης 

Πανεπιστημιακών Κλινικών, Εργαστηρίων και Ειδικών Μονάδων σε Νοσοκομεία του 

Ε.Σ.Υ. 

Με την εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών, Εργαστηρίων και Ειδικών 

Μονάδων στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά τις διατάξεις του 

προαναφερθέντος άρθρου 13 του Νόμου 1397/1987, ελήφθη κρατική μέριμνα όχι 

μόνον για την άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου εντός των νοσοκομείων 

αυτών από μέλη του ΔΕΠ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προς περαιτέρω 

ανάπτυξη και προαγωγή της επιστήμης, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 16 

του Συντάγματος, αλλά και για την προάσπιση της υγείας των πολιτών σύμφωνα με 

την παραγρ. 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της 

συνταγματικής αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου. Από τις διατάξεις του άνω 

άρθρου 13 του Νόμου 1397/1987, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό με τις λοιπές 

διατάξεις του ίδιου νόμου και των μεταγενεστέρων νόμων περί «Ε.Σ.Υ.», συνάγεται 

ότι οι εγκαθιστάμενες στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

πανεπιστημιακές κλινικές που στελεχώνονται με πανεπιστημιακούς ιατρούς, έχουν, 

ως μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης, λειτουργική αποστολή που δεν 

διαφοροποιείται από εκείνη των λοιπών μονάδων των ιδίων νοσοκομείων, οι οποίες 

στελεχώνονται με το ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας σύμφωνα 

με τα άρθρα 24 και επ. του ιδίου Νόμου. 

 Η εγκατάσταση αυτή των Πανεπιστημιακών Κλινικών, Εργαστηρίων και 

Ειδικών Μονάδων, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα των Νοσοκομείων που τις 
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φιλοξενούν, τα οποία συνεχίζουν να ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας  και να 

ρυθμίζονται από Οργανισμούς που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το θεσμικό 

πλαίσιο που διέπει τα Οργανογράμματα των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. Συνεπώς και οι 

εγκαθιστάμενες εντός αυτών Πανεπιστημιακές Κλινικές και Μονάδες, που 

συμμετέχουν στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων, λειτουργούν όσον αφορά 

την κοινωνική αποστολή τους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η σχετική με 

την νοσοκομειακή περίθαλψη νομοθεσία. 

 

 

-Β- 

Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι με την προκειμένη Πρυτανική Πράξη 

και τις άνω αποφάσεις σας που αποτελούν το έρεισμά της, προστίθεται, κατά 

τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής 

της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας, μία νέα μονάδα στις υπάρχουσες 

της Κλινικής, της οποίας το έργο άπτεται του αντικειμένου της  ειδικότητος της 

Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας που έχουν τα μέλη μου, και σας συγχαίρομε 

εγκαρδίως για την ίδρυση της εν λόγω Μονάδος. 

 Διαπιστώσαμε όμως πως ο δοθείς εις αυτήν τίτλος «Μονάδα Παιδιατρικής 

Δερματολογίας», έχει περιεχόμενο που παραβλέπει το σαφές γράμμα της ισχύουσας 

νομοθεσίας, δημιουργεί πεπλανημένες εντυπώσεις και παραπληροφόρηση εις το 

κοινό και προσβάλλει το κύρος της ειδικότητος των δερματολόγων-αφροδισιολόγων 

μελών μου. Και ειδικότερα:  

          1.Με τον συγκεκριμένο τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας» μη 

συννόμως αποσιωπάται πλήρως το μισό κομμάτι της ειδικότητος των μελών μου, 

αυτό της Αφροδισιολογίας. Όμως, τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

συμπεριλαμβάνεται στο όνομα της νέας Μονάδας της άνω Παιδιατρικής Κλινικής, 

καθώς κατά την τελευταία 20ετία λόγω και της αθρόας εισροής μεταναστών τα 

περιστατικά που χρήζουν αφροδισιολογικής προσέγγισης και αντιμετώπισης έχουν 

αυξηθεί κατακόρυφα, όπως έχουν αυξηθεί και οι εισαγγελικές παραγγελίες που 

απευθύνονται στα μέλη μου για την εξέταση ανηλίκων προκειμένου να διαπιστωθεί 

εάν έχουν μολυνθεί από αφροδίσια νοσήματα.  
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2. Με τον άνω τίτλο εμφανίζεται να εκχωρείται το δικαίωμα άσκησης 

δερματολογικών πράξεων (διάγνωση και αντιμετώπιση αφροδισίων νόσων) με 

μεγάλη σημασία για τη δημόσια υγεία, σε ιατρούς που δεν έχουν τα απαραίτητα προς 

τούτο εφόδια και γνώσεις, ως είναι οι παιδίατροι. Μεγάλο τμήμα του γνωστικού 

αντικειμένου της ειδικότητος των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων μελών μου, 

αφορά σε επεμβατικές πράξεις (όπως αφαιρέσεις κύστεων, σπίλων και μολυσματικής 

τερμίνθου, κρυοθεραπείες οξυτενών κονδυλωμάτων και μυρμηγκιών, 

διαθερμοπηξίες, θηλωμάτων, ευρυαγγειών, πυογόνων, κοκκιωμάτων αστεροειδών 

αιμαγγειωμάτων, λήψεις τεμαχίου δέρματος – βιοψίες), στις οποίες ουδείς παιδίατρος 

δεν έχει την αντίστοιχη – κατάλληλη εκπαίδευση, γνώση ή εμπειρία.  

         3. Περαιτέρω με την παραγρ. 8 του άρθρου 7, με τίτλο «Διάρθρωση Ιατρικής 

Υπηρεσίας» του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, προβλέπεται ότι «σε κάθε Τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητος, 

που κατέχει θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής ή άλλος 

επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας σε βαθμό Διευθυντή» και με το άρθρο 4 του Ν. 

4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012), υπό τον τίτλο «Θέματα Νοσοκομείων και 

Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» που αντικατέστησε το δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός 

του Ε.Σ.Υ., Οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών κ.α. διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 165), 

ότι «Στα τμήματα ή στις μονάδες που απαρτίζουν τους τομείς τοποθετούνται γιατροί 

ειδικοτήτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το παρεχόμενο 

από το τμήμα και τις μονάδες που το υποστηρίζουν ιατρικό έργο». 

Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων τούτων, οι οποίες ως σκοπό έχουν την 

διασφάλιση της απόλυτης προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της παροχής 

αποτελεσματικής νοσοκομειακής περίθαλψης στους πολίτες, τα ιατρεία των 

Νοσοκομείων, είτε είναι πανεπιστημιακών μονάδων είτε του ΕΣΥ,  παρέχουν 

εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες της αντίστοιχης με το όνομά τους ιατρικής 

ειδικότητος. 

         Με τον τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας» εμφανίζεται  ως 

υπαρκτή ιατρική ειδικότητα η Παιδιατρική Δερματολογία, ενώ δεν υφίσταται κατά 

νόμον, και κατόπιν τούτου οι προσερχόμενοι ασθενείς με δερματικά και αφροδίσια 
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νοσήματα στα ιατρεία της άνω Μονάδος του νοσοκομείου, εσφαλμένα 

πληροφορούνται, και τούτο δεν είναι νόμιμο και επιτρεπτό. 

 Ως γνωστόν, οι κύριες ειδικότητες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος  

ορίζονται εις τα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ. 3366/1955, «Περί ασκήσεως του ιατρικού 

επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» (Α’258), (16 

συνολικά: Παθολογία, Χειρουργική, Οφθαλμολογία, Παιδιατρική, Δερματολογία – 

Αφροδισιολογία, Μικροβιολογία, Καρδιολογία κ.λ.π.). Με την παρ. 2 του ανωτέρω 

άρθρου 7 παρέχεται εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οποία «Διά β.δ/τος 

προκαλουμένου υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, μετά γνωμοδότησιν του 

Συμβουλίου Ιατρικών Ειδικοτήτων, δύνανται να προστίθενται και έτεραι ιατρικαί 

ειδικότητες καθοριζομένου άμα και του χρόνου της ασκήσεως των υποψηφίων, ως 

και των λοιπών προσόντων των απαιτουμένων δια την χορήγησιν της αδείας 

χρησιμοποιήσεως του τίτλου των ειδικοτήτων τούτου». Περαιτέρω, στην μεν παρ. 1 

του άρθρου 11 του ιδίου ν.δ/τος προβλέπεται ότι στους κεκτημένους τον τίτλο 

ορισμένων εκ των οριζομένων στο άρθρο 8 ειδικοτήτων δύνανται, υπό 

προϋποθέσεις, να χορηγείται ειδική άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου συναφούς 

ειδικότητος, στην δε παρ. 2 προβλέπονται οι ειδικότητες της Γαστρεντερολογίας, της 

Χειρουργικής του Θώρακος, της Πλαστικής Χειρουργικής και Ακτινοθεραπευτικής, ως 

συναφείς προς την κύρια ειδικότητα της Παθολογίας  η πρώτη, της Ακτινολογίας η 

τελευταία και της Χειρουργικής οι λοιπές. Στις συναφείς αυτές ειδικότητες, που 

προβλέπονται από την παραγρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 11, προστέθηκε η ειδικότητα 

της αλλεργιολογίας με το Π.Δ.1091/1977(Α’335), ως συναφής με τις ειδικότητες της 

παθολογίας, της παιδιατρικής και της δερματολογίας.  

Η Παιδιατρική Δερματολογία, στο άνω ν.δ. 3366/1955 όπως συμπληρώθηκε 

μεταγενεστέρως, ουδέποτε έχει προβλεφθεί, ως κύρια ή ως συναφής ειδικότητα.  

Επίσης, ούτε με το Π.Δ. 415/1994 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για 

απόκτηση ειδικότητας» συμπεριελήφθη μεταξύ των εκτιθεμένων εις αυτό ιατρικών 

ειδικοτήτων, η Παιδιατρική Δερματολογία. 

Επιπλέον, η Παιδιατρική Δερματολογία ούτε ως εξειδίκευση της ιατρικής 

επιστήμης έχει αναγνωρισθεί, αλλ’ ούτε καν ως θέση απασχόλησης ιατρού 

παιδιατρικής τινός ειδικότητος, όπως συνέβη με άλλες κατηγορίες ασθενειών παίδων. 

Πράγματι, και στον Ν. 2889/2001 «περί Ε.Σ.Υ.», όπως ισχύει σήμερον, με το άρθρο 
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11 παραγρ. 11 του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα αφορώντα στην 

κρίση για την κατάληψη θέσεων Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ., δεν έχει συμπεριληφθεί 

«Παιδιατρική Δερματολογία» στις παιδιατρικές ειδικότητες, ορίζοντας ότι  «…… όταν 

πρόκειται για κρίση Διευθυντών, για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί 

περισσοτέρων της μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση 

ορίζεται το συμβούλιο της πρώτης, κατά σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του 

Νοσοκομείου ειδικότητας. Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας,   

Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας,  

Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της 

Παιδιατρικής Ειδικότητας…». Από την σαφή διατύπωση των διατάξεων αυτών 

προκύπτει ότι απαριθμούνται οι θέσεις διευθυντών των ρητώς οριζομένων 

παιδιατρικών ειδικοτήτων για την κρίση των οποίων ο νομοθέτης όρισε ως αρμόδιο 

Συμβούλιο το Συμβούλιο της Παιδιατρικής ειδικότητας, χωρίς να συμπεριλάβει στην 

εν λόγω αρμοδιότητα του Συμβουλίου της παιδιατρικής ειδικότητας και την θέση 

«παιδιατρικής δερματολογίας». Και εξ αυτού του γεγονότος, εκλείπει κάθε 

ερμηνευτικό περιθώριο προς υποστήριξη τυχόν απόψεως ότι δήθεν υφίσταται τέτοια 

ειδικότητα ή εξειδίκευση ή θέση απασχόλησης ιατρού ή επιστημονικός, 

επαγγελματικός ή ακαδημαϊκός τίτλος. 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Ακυρωτ.) με την υπ’ αριθμ. 

158/2011 απόφασή του (Α’ Δημ/ση Νόμος, 553577) εκδοθείσα επί υποθέσεως 

μεταξύ μέλους μου και του Υπουργείου Υγείας, έκρινε ότι η Παιδιατρική 

Δερματολογία δεν υφίσταται ως ιατρική ειδικότητα και, κατ’ επέκταση, δεν υφίσταται 

ούτε ως θέση ιατρού σε τμήμα ή μονάδα παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης.                       

4. Επιπροσθέτως, η καθιέρωση με την άνω Πρυτανική Πράξη νέας μονάδας 

υπό τον τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας», οδηγεί, κατ’ ουσία, στην 

καταστρατήγηση των διατάξεων περί απαγόρευσης παράλληλης χρήσης δύο τίτλων 

ιατρικών ειδικοτήτων (πρβλ. αρθρ. 12 Ν. 3366/1955). Το νομικό πλαίσιο όμως είναι 

δεσμευτικό και υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμικά επιτρεπτοί τρόποι αλλαγής της 

νομοθεσίας. Ο νόμος τροποποιείται με συννόμως θεσπισθέντα νεώτερο τυπικό ή 

ουσιαστικό νόμο και όχι με ανατρεπτική του περιεχομένου του Πρυτανική Πράξη, 

όπως συμβαίνει εν προκειμένω.  
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5. Ωσαύτως, με τον οριζόμενο δια της προκειμένης Πρυτανικής Πράξης τίτλο 

«Μονάδα Παιδιατρικής Δερματολογίας» επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στον τρόπο 

άσκησης της ειδικότητας των μελών μου με αποτέλεσμα να θίγεται ευθέως  η αρχή 

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η οποία ως θεμελιώδης αρχή αποτελεί την 

υποκειμενική όψη της ασφάλειας του δικαίου και συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της 

αρχής του κράτους δικαίου και διαθέτει κατά τούτο συνταγματικό έρεισμα. Ως 

συνταγματική αρχή δικαιολογεί την στάθμιση των συμφερόντων και την προστασία 

των πολιτών και επαγγελματιών όχι μόνο με τη μορφή της αποζημίωσης για την 

παράνομη περιουσιακή ζημία, που τυχόν θα υποστούν, αλλά πέρα από αυτό, με την 

αναγνώριση της παρανομίας της ρύθμισης που έρχεται σε αντίθεση με τα ισχύοντα 

και κρατούντα στο συγκεκριμένο χώρο επιστημονικής – επαγγελματικής δράσης. 

 Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι οι διατάξεις της παραγράφου 2 

του μόνου άρθρου της προκειμένης Πρυτανικής Πράξης, θεσμοθετούν τίτλο μονάδας 

νοσοκομειακής περίθαλψης κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητος και των 

χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και, κατά συνέπεια, είναι επιβεβλημένο αυτές να 

καταργηθούν με την άμεση ανάκληση(εν μέρει) της Πρυτανικής Πράξης ή με την 

τροποποίησή της ώστε να επανέλθει σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Επειδή δε οι εν λόγω διατάξεις στηρίζονται σε προηγηθείσες αποφάσεις σας, 

επιτρέψατε μας, προς διευκόλυνσή σας κατά την επανεξέταση του ζητήματος και  

τον σχηματισμό των νέων αποφάσεών σας, να σας αναφέρουμε πως για να είναι 

σύννομος και να πληροφορεί ορθά το κοινό ο τίτλος, δέον να περιλαμβάνει την 

ιατρική ειδικότητα  ακριβώς όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 8  του Ν.Δ. 

3366/1955  «περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων 

και άλλων διατάξεων» και στο Π.Δ. 415/1994 «περί του χρόνου ειδίκευσης των 

ιατρών για την απόκτηση ειδικότητος» και, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι των 

προσερχόμενοι εις την μονάδα ασθενείς είναι παιδιά και έφηβοι, ούτος να είναι: 

«Μονάδα Παιδιατρικής και Εφηβικής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας». 

                                                

                                             -Γ- 

Πέραν τούτων, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι με τις διατάξεις της 

παραγράφου 3 του μόνου άρθρου της Πρυτανικής Πράξης προστίθεται στο 

αντικείμενο της δραστηριότητος της ανωτέρω Παιδιατρικής Κλινικής «η παροχή 
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περίθαλψης και νοσηλείας εφήβων έως την ηλικία των 21 ετών», ήτοι με τις 

διατάξεις αυτές ότι θεσπίζεται η παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 

ενηλίκους από Κλινική Παιδιατρική λειτουργούσα εντός Νοσοκομείου Παιδιατρικού.  

Είναι γνωστόν ότι η «Παιδιατρική» κατά νόμον, ασχολείται με την ιατρική 

περίθαλψη των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων και το όριο ηλικίας κυμαίνεται 

από την γέννηση έως την ηλικία των 18 ετών. Συγκεκριμένα, η ελληνική νομοθεσία 

είναι εναρμονισμένη με την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 

20.11.1989, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Νόμου 2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 

192) και σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ι μέρους της Σύμβασης αυτής «Παιδί 

θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των 18 ετών». Στο άρθρο 3 παρ. 3 της 

Σύμβασης προβλέπεται ότι «τα συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία 

των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά.. να 

είναι σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί από τις αρμόδιες αρχές..» και 

στο άρθρο 4 εδ. α ότι «τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα 

νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των 

αναγνωρισμένων στην παρούσα Σύμβαση δικαιωμάτων». 

Για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως αυτά ορίζονται 

στην άνω Σύμβαση (μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα στην υγεία), περιελήφθησαν 

ανάλογες διατάξεις στην εθνική μας νομοθεσία.  

Θεωρείται ενήλικος, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού μας Κώδικα υπό 

τον τίτλο «Ενήλικος», όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας 

του (με το εν λόγω άρθρο, όπως ισχύει, έχει καταργηθεί ο διαχωρισμός μεταξύ 

παιδιών και εφήβων). Σύμφωνα δε με το άρθρο 133 του Ποινικού μας Κώδικα υπό 

τον τίτλο «Νεαροί εγκληματίες», το Δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ποινή 

ελαττωμένη σε όποιον, κατά τον χρόνο που τέλεσε αξιόποινη πράξη είχε 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο, όχι όμως και το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του 

(με το άρθρο αυτό κατηργήθη το προϊσχύον που είχε τον τίτλο «εγκληματίες 

μετεφηβικής ηλικίας» και όριζε τους έχοντες ηλικία 17 έως 21 ετών μετεφήβους). 

Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 12 του Ν. 3418/2005 περί του «Κώδικα Ιατρικής 

Δεοντολογίας» απαιτείται για την διενέργεια οιασδήποτε ιατρικής πράξεως η 

προηγουμένη συναίνεση του ασθενούς και ρητά εις το άρθρο αυτό προβλέπεται, 
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μεταξύ άλλων, πως «αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς 

που ασκούν την γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του». 

 Με έρεισμα δε τις άνω νομοθετικές διατάξεις το ΚΕΣΥ εξέδωσε την 

10.11.2015 την υπ’ αριθμ. 11 Απόφαση της 251ης Ολομελείας του με θέμα την 

«Παρουσία ή μη των γονέων κατά την διενέργεια ιατρικών πράξεων σε ανήλικα 

τέκνα» και  την 12.7.2010 την υπ’ αριθμ. 12 Απόφαση της 226ης Ολομελείας του 

«Σχετικώς με την δυνατότητα προαιρετικής επιλογής νοσηλείας εφήβων(έως 16 

ετών) σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία».    

          Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, αφού η ανηλικότης στη χώρα μας περατούται 

στην ηλικία των 18 ετών, οι έχοντες ηλικία  άνω των 18 ως ενήλικες δεν τυγχάνουν 

ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε νοσοκομεία παιδιατρικά. Επομένως οι εν λόγω 

διατάξεις της άνω Πρυτανικής Πράξης, οι οποίες διευρύνουν τις ιατρικές υπηρεσίες 

της προκειμένης Παιδιατρικής Κλινικής έτσι ώστε να  παρέχονται αυτές και προς 

ενήλικα άτομα, είναι όλως παράνομες και ανακλητέες. 

Στο σημείο αυτό μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι όταν το Ειδικό Κέντρο 

Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Κ.Ε.Ι.)  της συγκεκριμένης Α’ Παιδιατρικής Κλινικής, σε 

συνεργασία με το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων, διοργάνωσε, στις 3-4 

Φεβρουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Electra Pallas στην Αθήνα, Πανελλήνιο Συνέδριο 

με θέμα: «Η Σύγχρονη Μάστιγα της Παχυσαρκίας: από την Παιδική ηλικία στην 

Εφηβεία και η Μετάβαση στην Ενήλικη ζωή», ο Καθηγητής της Παιδιατρικής και 

Διευθυντής της προκειμένης Κλινικής κ. Γεώργιος Χρούσος απηύθυνε προς τους 

συνέδρους χαιρετισμό που περιελάμβανε το άνω θέμα αναγνωρίζοντας έτσι και ο 

ίδιος πως η εφηβεία είναι διακριτή από την ενήλικη ζωή.      

Αλλά και η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο Νοσοκομείο 

Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού, «απευθύνεται σε εφήβους 11-18 ετών και 

παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το φάσμα των αναγκών της ηλικίας αυτής», όπως 

ούτω ενημερώνεται το κοινό από την ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, και όπως 

ενημερώθηκαν από την Καθηγήτρια της Παιδιατρικής και Διευθύντρια της Κλινικής 

αυτής κ. Μαρίζα Τσολιά και την Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής 

και Επιστημονική Υπεύθυνος της άνω Μονάδας κ. Άρτεμις Τσίτσικα, όλοι οι 

παιδίατροι οι οποίοι συμμετέσχον στο 8ο Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική της 13-14 
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Μαρτίου 2015 και στο 9ο της 1-2 Απριλίου 2016 στην Αθήνα (οδός Μασσαλίας 22) 

(πρβλ. σχετ. άρθρο αναρτηθέν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.youth.health.gr). 

Είναι πρόδηλον μετά ταύτα, ότι οι άνω διατάξεις της Πρυτανικής Πράξης, 

πέραν του ότι αντίκεινται στην νομοθεσία, προκαλούν με τη εφαρμογή τους και 

σύγχυση στο κοινό, καθώς παιδιά και γονείς παραπλανώνται όταν δύο 

διασυνδεδεμένα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, το «Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και το «Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ», παρέχουν περίθαλψη και νοσηλεία σε δύο διαφορετικά ηλικιακά στάδια 

(ανηλίκων το πρώτο, αλλά και ενηλίκων το δεύτερο), και, επιπλέον, δυσλειτουργία 

στην άσκηση των καθηκόντων των ιατρών, όπως λ.χ στις περιπτώσεις ασθενών 

ενηλίκων ή ανηλίκων, που απαιτείται συναίνεση για την εκτέλεση ιατρικών πράξεων.  

Ενόψει των ανωτέρω η προκειμένη Πρυτανική Πράξη δέον να ανακληθεί και 

ως προς τις εν λόγω διατάξεις της, δι’ εκδόσεως νέας τοιαύτης, με την οποία το 

κείμενο του άρθρου 1 παρ. 1 να διαμορφώνεται ως εξής: το εδάφιο α’ να προβλέπει, 

«την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων 

μέχρι 18 ετών», το εδάφιο β’ να παραμείνει ως έχει, και το γ’ εδάφιο να 

καταργηθεί. 

 

-Δ- 

Επειδή εξ όλων των προεκτεθέντων σαφώς προκύπτει ότι οι επίμαχες 

διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του μόνου άρθρου της άνω Πρυτανικής Πράξης 

στερούνται νομίμου ερείσματος και αντίκεινται στην αρχή της καλής πίστεως και των 

χρηστών και συναλλακτικών ηθών και, κατ’ ακολουθίαν, συντρέχει λόγος 

ανακλήσεως της Πράξης αυτής.  

Επειδή η αρχή της νομιμότητας απαιτεί από την Διοίκηση αφ’ ενός μεν να 

εφαρμόζει τους νόμους κατά την έκδοση των Πράξεών της, αφ’ ετέρου δε να 

ανακαλεί τυχόν εκδοθείσα παράνομη Πράξη της, αποκαθιστώντας έτσι την 

νομιμότητα (ΣτΕ 830/65, 1776/66). 

Επειδή η βασική αυτή υποχρέωση της Διοίκησης προς αποκατάσταση της 

νομιμότητας υπάρχει ανεξαιρέτως προσφυγής θιγομένου και παραμένει υφισταμένη 

και μετά την πάροδο άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον των Δικαστηρίων (Π. Δ. 

Δαγτόγλου, Γενικό Διοικ. Δίκαιο, 3η έκδοση σελ. 307). 

http://www.youth.health.gr/
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Επειδή οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον 

αλλ’ αντιθέτως δημιουργούν προβλήματα εις αυτό. 

Επειδή με τις διατάξεις αυτές δημιουργείται εσφαλμένη πληροφόρηση προς το 

κοινό για ιατρικά θέματα και, κατ΄επέκταση, κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, 

συγχρόνως δε προσβάλλεται το κύρος μου, ως και το κύρος των μελών μου και της 

ειδικότητάς τους. 

Επειδή η υλοποίηση των εν λόγω διατάξεων προκαλεί σοβαρές αρρυθμίες σε 

ασθενείς και προσωπικό του άνω Νοσοκομείου. 

Επειδή οι προς ούς κοινοποιείται η παρούσα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 

τους, δύνανται κατά νόμον να  εντοπίσουν και θεραπεύσουν με τις αποφάσεις τους 

τις αντιθέσεις των ανωτέρω διατάξεων στο περί δικαίου αίσθημα. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

 

Σας προσκαλώ όπως, άμα τη επιδόσει της παρούσης μου, επανεξετάσετε  τα 

πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στις αποφάσεις σας για την θεσμοθέτηση των 

οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 του μόνου άρθρου της άνω Πρυτανικής 

Πράξης, προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την τήρηση της νομιμότητας, της καλής 

πίστεως και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και λάβετε τα προσήκοντα 

μέτρα ώστε να ανακληθεί (εν μέρει) η άνω Πρυτανική Πράξη ή να τροποποιηθεί δι’ 

εκδόσεως νέας με διαφορετικό περιεχόμενο, η οποία α) τον τίτλο της νέας μονάδας, 

που προσετέθη στις υπάρχουσες της Πανεπιστημιακής Α’ Παιδιατρικής Κλινικής, να 

τον καθορίζει βάσει των προσερχομένων εις αυτήν παίδων και εφήβων με 

δερματολογικά και αφροδισιολογικά νοσήματα, ως «Μονάδα Παιδιατρικής και 

Εφηβικής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας» και β) το αντικείμενο της άνω 

Κλινικής, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού της 

Λειτουργίας της, να ορίζει ότι περιλαμβάνει στο α’ εδάφιο του εν λόγω άρθρου: «την 

παροχή περίθαλψης και νοσηλείας νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων μέχρι 

18 ετών» και στο β’ εδάφιο να παραμείνει ως έχει, καταργηθησομένου του 

προστιθεμένου δια της άνω Πρυτανικής Πράξης γ’ εδαφίου. 
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Άλλως, εν εναντία περιπτώσει σας δηλώνω ότι θα προβώ σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια κατά παντός υπευθύνου για την αποκατάσταση της έννομης τάξης και του 

κύρους των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων μελών μου και της ειδικότητάς τους. 

 

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος εμού και των μελών μου. 

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα 

σε καθένα από εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται, προς γνώση του και για τις 

νόμιμες συνέπειες, να αντιγράψει δε ολόκληρο το περιεχόμενό της στις εκθέσεις 

επιδόσεώς του. 

 

Αθήνα 1.11.2017 

Η Πληρεξ. Δικηγόρος 


