ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Aγαπητοί Συνάδελφοι,
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το νέο Καταστατικό ψηφίστηκε στο
σύνολό του, κατά τη διάρκεια της Εαρινής Ημερίδας της ΕΔΑΕ στη Θεσσαλονίκη, στις
27/4/2013.
Η θετική αυτή εξέλιξη επιτρέπει την ανανέωση και αναμόρφωση της εταιρείας, αφού
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων ιδεών
που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της ΕΔΑΕ και στην προώθηση
των μακρόπνοων στόχων και σκοπών της.
Ως σημαντικότερες αλλαγές θα ήθελα να αναφέρω την αλλαγή της σύνθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου που από 7μελές γίνεται 9μελές με την προσθήκη δύο ακόμα
συμβούλων.
Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα
μέλος ΔΕΠ, ένας ιατρός ΕΣΥ και ένας ιατρός ιδιώτης εφ’ όσον υπάρχουν αντίστοιχες
υποψηφιότητες. Αλλάζει ο χρόνος θητείας του Δ.Σ. και του Προέδρου και από διετής
γίνεται τριετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα, όχι όμως
πέραν των τριών συνολικά θητειών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από δύο συνολικά
θητείες, αλλά πρέπει να είναι τακτικό μέλος της ΕΔΑΕ τουλάχιστον από 7ετίας προ των
αρχαιρεσιών. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε νέα πρόσωπα να πάρουν τα ηνία της
εταιρείας, χωρίς όμως να διακινδυνεύεται η αξιοπιστία, το κύρος και η μεγάλη ευθύνη
που φέρει η θέση του Προέδρου της ΕΔΑΕ.
Κάθε υποψήφιος για Τακτικό μέλος της ΕΔΑΕ πρέπει να υποβάλλει πλέον σύντομο
βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής, αντίγραφο τίτλου
ειδικότητας και πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στο οποίο να φαίνεται
ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Επίσης, οφείλει να υποβάλλει
δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού. Οι Κύπριοι συνάδελφοί μας
γίνονται δεκτοί ως ισότιμα τακτικά μέλη και πληρώνουν κανονικά συνδρομή.
Οι ιατροί άλλων ειδικοτήτων με συναφές αντικείμενο ως προς το αντικείμενο της
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας γίνονται δεκτοί ως συνδεδεμένα μέλη, εφόσον
συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και πληρώνουν κανονικά
συνδρομή χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μετονομάζεται σε Συμβούλιο Ηθικής και Δεοντολογίας (ΣΗΔ)
και έχει πλέον ισχυρότερο ρόλο.
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Το νέο Καταστατικό δεν τίθεται άμεσα σε ισχύ αλλά ένα χρόνο περίπου από την
ημερομηνία κατάθεσης μαζί με τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης στο Πρωτοδικείο.
Υπολογιζόμενος χρόνος έναρξης ισχύος θεωρείται ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δικηγόρο κα Γυφτάκη, τον Πρόεδρο της
Γενικής Συνέλευσης κ. Χαϊδεμένο καθώς και τον κ. Μπαλαμπάνο που βοήθησε
αποτελεσματικά τον Πρόεδρο στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν ακούραστα και υπερψήφισαν ομόφωνα τις
αλλαγές του Καταστατικού και βέβαια όλους τους συναδέλφους που παραβρέθηκαν
στην ιστορική πλέον Γενική Συνέλευση που θεμελίωσε μια νέα αρχή για την ΕΔΑΕ με
την αλλαγή του Καταστατικού.
Το δεύτερο θέμα για το οποίο επικοινωνώ μαζί σας, είναι για να σας ανακοινώσω τη
νέα διεύθυνση των γραφείων της ΕΔΑΕ που δεν είναι άλλη από τη διεύθυνση της
έδρας της εταιρείας, δηλαδή Μιχαλακοπούλου 155, 11527 Αθήνα. Ο αριθμός
τηλεφώνου παραμένει ο ίδιος, δηλαδή 210-7295606, αλλά προστίθεται ένας
ξεχωριστός αριθμός fax: 210-7470014.
Η ΕΔΑΕ μετακόμισε στο φυσικό της χώρο, στο «σπίτι» της, αξιοποιώντας έτσι την
περιουσία την οποία διαθέτει χάρη στις προσπάθειες του κατά το έτος 1987
εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου και του τότε Προέδρου της ΕΔΑΕ κου Εμμανουήλ
Αρώνη. Έτσι, θα συστεγαζόμαστε πλέον στον ίδιο χώρο και οι 3 εταιρείες, η ΕΔΑΕ, η
Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων (ΕΕΕΔΑ) και η
Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής, μετουσιώνοντας σε πράξη την άψογη
συνεργασία που υπάρχει μεταξύ μας και αναδεικνύοντας έμπρακτα το αίσθημα
ομοψυχίας που μας διακατέχει όλα αυτά τα χρόνια. Η ενέργεια αυτή αποδεικνύει ότι η
ΕΔΑΕ κάνει ένα βήμα μπροστά, ως προς τον επαγγελματισμό που θα πρέπει να μας
διακρίνει στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε.
Ο Πρόεδρος
Δ. Ρηγόπουλος

