
Αξιότιμοι  κυρίες και κύριοι συνάδελφοι  

 

 

Υπέβαλα την υποψηφιότητά μου ως μέλος στο ΔΣ της ΕΔΑΕ και θα ήθελα πολύ 

ενδεικτικά να αναφερθώ στην εμπειρία μου και στους στόχους.  

 

Είμαι καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ 

με μεγάλο κλινικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, καθώς και κλινικό έργο το οποίο ασκώ 

επί σχεδόν 30 ετία. Είχα την τιμή να διατελέσω Διευθύντρια της Β Κλινικής 

Δερματικών Νόσων του Πανεπιστημίου στο ΑΤΤΙΚΟ επί 3 έτη (2017-2020).  

 

 

Επιγραμματικά να αναφέρω μία μεγάλη κατάκτηση της πορείας μου στο 

Πανεπιστήμιο και Νοσ Αττικο και κατάκτηση της ειδικότητας μας που είναι το 

Εθνικό Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για  τα Δερματικά Λεμφώματα που έχει τη βάση 

του στο ΑΤΤΙΚΟ στη Β Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών Νόσων. Αποτελεί ένα 

απο τα λίγα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης στην Ελλάδα, και το μοναδικό κέντρο με 

συντονιστή δερματολόγο σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες και νοσοκομεία στην 

Αττική και όλη την Ελλαδα.  

 

Με πολύχρονη επίμονη προσπάθεια και εργασία δημιουργήσαμε όλες τις 

προυποθέσεις για θεραπεία όπως τα ολόσωμα ηλεκτρόνια, και την εξωσωματική 

φωταφαίρεση και άλλες συνθήκες σε διαγνωστικό και επιμορφωτικό επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών σε όλους τους έλληνες πολίτες παρόμοιες με τα διεθνή πρότυπα και για 

αυτό έχουμε σημαντική ευρωπαική αναγνώριση ως κέντρο ERN.  

 

Επιθυμώ να συμμετάσχω και να προσφέρω ως μέλος του ΔΣ της  ΕΔΑΕ με βάση την 

εμπειρία μου στο Πανεπιστήμιο και Νοσοκομείο αλλά και σε διοικητικές θέσεις. Η 

προσφορά μου προβλέπει στην διατήρηση και προαγωγή όλων των στόχων των 

προηγούμενων ΔΣ που βοήθησαν την ειδικότητά μας και να διασφαλιστεί η καλή 

πρακτική, καθώς και η εφαρμογή νέων στόχων για την εκπαίδευση και έρευνα σε 

συνεργασία όλων και πάντα με συλλογική συμμετοχή. 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα την εμπιστοσύνη σας για προσπαθήσω να βοηθήσω 

με την εμπειρία μου την προαγωγή της ειδικότητάς μας μέσα από το ΔΣ της ΕΔΑΕ 

την επόμενη τριετία  

 

 

Με εκτίμηση 

 
Λία Παπαδαυίδ  
Καθηγήτρια Δερματολογίας  
Ιατρική Σχολή  
ΕΚΠΑ 


