Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2021
Αγαπημένοι μου συνάδελφοι και φίλοι,
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις
συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες μας αποξένωσαν και δεν επέτρεψαν την άμεση
και αυθόρμητη επικοινωνία μας, προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα που μας
απασχόλησαν όλους, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από την
εμπιστοσύνη που μου δείξατε με την ψήφο σας στην προηγούμενη εκλογική
διαδικασία.
Η άριστη συνεργασία μας, από τα χρόνια ακόμη της ειδίκευσής μας, με τον
Πρόεδρο Δημήτρη Ρηγόπουλο, με τον υποψήφιο πρόεδρο Γιάννη Μπάρκη, αλλά και
με όλα τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και η ευθύνη η οποία προκύπτει από το ρόλο μου
στη Κλινική, στην οποία εργάζομαι, με βοήθησαν να συνεισφέρω στην
αντιμετώπιση όλων των επιστημονικών, εκπαιδευτικών, και επαγγελματικών
θεμάτων που προέκυψαν αυτό το διάστημα.
Παρά την απαγόρευση διενέργειας εκδηλώσεων, συνεχίσθηκε η οργάνωση,
με υβριδικό τρόπο, του πανελληνίου συνεδρίου και, με διαδικτυακό τρόπο,
διημερίδων και περιφερικών συμποσίων, για όλες τις θεματικές ενότητες της
ειδικότητάς μας, συμβάλλοντας στη διατήρηση και επαύξηση της συνεχούς
ενημέρωσής μας. Η συμμετοχή μου στην ομάδα εργασίας για τις ειδικότητες που
σύστησε το Υπουργείο βοήθησε στην επίλυση πάγιων αιτημάτων της Εταιρείας μας,
όπως ο πενταετής καθορισμός του χρόνου ειδίκευσης μαζί με το εξάμηνο
χειρουργικής, και η περιγραφή των γνωστικών αντικειμένων,
συμπεριλαμβανομένων των επεμβατικών και αισθητικών πράξεων, οι οποίες έχουν
κατοχυρωθεί με νομοθετική ρύθμιση.
Η προώθηση των αντικειμένων ενασχόλησης της ειδικότητάς μας δια των
μέσων μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης, με τη βοήθεια ειδικού ατόμου που
προσελήφθη με αυτό το αντικείμενο, ενίσχυσε την κοινωνική διείσδυση της
ειδικότητας και φαίνεται να διευκόλυνε την καθημερινή άσκησή της. Η απόλυτη
συμπαράστασή μας και η από κοινού δράση μας με την Επαγγελματική Ένωση
συνέβαλε στην επίλυση πολλών σημαντικών επαγγελματικών θεμάτων (σχέσεις με
αισθητικούς, αδειοδοτήσεις, διενέργεια ιατρικών πράξεων σε χώρους χωρίς σχετική
άδεια, κ.α.). Η προσπάθειά μου αντιμετώπισης των καθημερινών επαγγελματικών
προβλημάτων, όπως η χρήση των Laser από μη δερματολόγους, θα συνεχισθεί με
όλους τους δυνατούς τρόπους.
Από τη θέση του Ταμία, στην οποία υπηρέτησα, προχώρησα σε κάποιες
μεταβολές, κυρίως όσον αφορά στην ενημέρωση για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού των συνεδρίων, τα οποία παραμένουν το σημαντικότερο έσοδο
της Εταιρείας μας, καθώς και στην επίλυση φορολογικών θεμάτων και πιθανών
υποχρεώσεων. Η συνετή διαχείριση οδήγησε στη διατήρηση του αποθεματικού της
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Ε.Δ.Α.Ε. σε αξιοπρεπή επίπεδα, παρά τα έξοδα, κυρίως για την αγορά και εξοπλισμό
της νέας στέγης μας.
Στόχος μου είναι να συνεχισθεί η συζήτηση μαζί σας και μετά τις εκλογές με
τη χρήση όλων των μεθόδων που διευκολύνουν την επικοινωνία, έτσι ώστε να
υπάρχει η συνεχής ανατροφοδότηση σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν.
Η δραστηριοποίησή μου στα θέματα που προανέφερα, σε αγαστή
συνεργασία με όλους, και οι γνώσεις που έχω αποκτήσει και από τη διεθνή εμπλοκή
μου στη διοίκηση της EADV επί σειρά ετών, πιστεύω ότι δικαιολογούν την εκ νέου
υποψηφιότητά μου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Α.Ε.
Η ψήφος σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για μένα.
Με φιλικούς και εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Δημήτρης Ιωαννίδης
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