
 
 
 
        Αθήνα, 24 Αυγούστου 2021 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Μετά από 25 χρόνια ενεργού παρουσίας και συμμετοχής στην Ελληνική Δερματολογική και 

Αφροδισιολογική Εταιρεία και στα δρώμενα της ειδικότητάς μας γενικότερα, αποφάσισα 

να διεκδικήσω, με την ψήφο σας, την εκλογή μου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΔΑΕ. Η πρόθεση μου είναι μονάχα να προσφέρω, στο μέτρο των δυνάμεων και των 

δυνατοτήτων μου, στην προαγωγή της ειδικότητάς μας και στην πρόοδο και την ευημερία 

της Ελληνικής Δερματολογικής Κοινότητας.   

Είμαστε λειτουργοί μιας από τις πιο προβεβλημένες ιατρικές ειδικότητες παγκοσμίως, με 

την Ελληνική Δερματολογία-Αφροδισιολογία να κατέχει μια περίοπτη θέση σε διεθνές 

επίπεδο. Πιστεύω ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κληρονομιά, όχι με αλαζονεία και 

μεμψιμοιρία, αλλά με την διάθεση να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας και να 

γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι.  Η ΕΔΑΕ είναι μια ιατρική επιστημονική εταιρεία που 

παράλληλα διαχειρίζεται και ποικίλα επαγγελματικά ζητήματα που αφορούν τα μέλη της. Ο 

επιστημονικός της ρόλος αναλύεται στους τομείς της άσκησης του κλινικού έργου, στην 

συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και στην έρευνα. Όμως και η κατοχύρωση και η 

προστασία των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων δεν πρέπει να βασίζεται τόσο στην 

ένταση της φωνής μας, όσο στη δύναμη των επιχειρημάτων μας όταν πηγάζουν από την 

επιστημονική γνώση.  

Για όσους δεν με γνωρίζουν, θα ήθελα να πω ότι η πόρτα μου είναι πάντοτε ανοιχτή για 

όλους. Οι περισσότεροι όμως από εσάς με γνωρίζουν καλά. Από την μακρόχρονη, γόνιμη, 

θέλω να πιστεύω, παρουσία μου στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ως Καθηγητής 

Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, στην Νοσοκομειακή Δερματολογία-Αφροδισιολογία 

κυρίως στο ΠΓΝ «Αττικόν» και στον ιδιωτικό τομέα. Έχω μακρά προϋπηρεσία και εμπειρία   

στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Έχω θητεύσει σε ποικίλες διοικητικές 

θέσεις ευθύνης και  ειδικές επιτροπές, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2020, είμαι Διευθυντής  

της Β΄ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του ΕΚΠΑ.  Είμαι εκλεγμένο μέλος του 

ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ως αντιπρόσωπος της 

Χώρας μας και μέλος της Επιτροπής Καταστατικού και Ανάπτυξης της EADV. Είμαι ιδρυτικό 

μέλος και σήμερα Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης.  Από το 2014, 

είμαι υπεύθυνος της οργάνωσης της Εκστρατείας «Ευρωπαϊκή  Ημέρα Μελανώματος και  



 
 

 

Ελληνική Εβδομάδα Καρκίνου του Δέρματος» που οργανώνεται από την ΕΔΑΕ σε 

συνεργασία με το Euromelanoma, συμβάλλοντας στην προβολή και την ανάδειξη του 

ιατροκοινωνικού ρόλου της ειδικότητας μας.                 

Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Δερματολόγοι και είναι γνωστά 

σε όλους μας. Δικαίως απευθύνονται και ζητούν την συνδρομή της ΕΔΑΕ σε αυτά. Πιστεύω  

ότι μπορώ να βοηθήσω σε αυτό και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, αν με 

τιμήσετε με την ψήφο σας. Φιλοδοξία μου είναι να εκλεγώ, όχι σαν εκπρόσωπος των 

Πανεπιστημιακών ή των Νοσοκομειακών Δερματολόγων, αλλά σαν εκπρόσωπος όλων σας. 

Πιστεύω και ελπίζω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου, αλλά κυρίως με την διάθεση 

ανιδιοτελούς προσφοράς, να μπορέσω να συμβάλω στην επίτευξη των κοινών μας στόχων.    

 

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

Αλέξανδρος Κατούλης 

Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 

Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ   

Διευθυντής Β’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 

Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 


