
Αγαπητή - αγαπητέ συνάδελφε,  
  
Εύχομαι από καρδιάς, υγεία σε εσάς και στους οικείους σας, στη δύσκολη περίοδο 
που διανύουμε, ψυχική δύναμη, ευημερία και υπομονή για τον δύσκολο χειμώνα 
που έρχεται εξαιτίας της πανδημίας.  
 
Με την παρούσα δηλώνω την υποψηφιότητά μου, ως μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου της ΕΔΑΕ στις εκλογές του Νοεμβρίου 2021 και θέτω τον εαυτό μου 
στην κρίση σας. 
 
Η εμπειρία μου, μετά από 28 χρόνια, άσκησης ιδιωτικού ιατρείου αλλά και ως τέως 
επιμελητής και διευθυντής της Δερματολογικής του 251 ΓΝΑ, ως στρατιωτικός 
ιατρός, μου επιτρέπουν να σας κοιτάξω στα μάτια και να ζητήσω την στήριξή σας, 
έχοντας βαθιά επίγνωση της πολύπλευρης άσκησης της ειδικότητας μας. 
 
Η ενεργός και σταθερή συμμετοχή μου, όλα αυτά τα χρόνια, στα δρώμενα της 
εταιρείας μας, αλλά και στις άλλες δερματολογικές εταιρείες της χώρας, την ΕΕΔΧ  
(της οποίας έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος στην παρούσα περίοδο) και την 
ΕΛΕΔΕ, καταδεικνύει την διάθεση μου για προσφορά στην ειδικότητά μας. 
 
Σκοπός της καθόδου μου είναι να συνεχιστεί το ήδη επιτυχημένο έργο των 
προκατόχων συναδέλφων, μελών του ΔΣ, να βοηθήσω το νέο πρόεδρο στο έργο του 
και όλοι μαζί να εργαστούμε απρόσκοπτα για την προάσπιση και περαιτέρω 
προαγωγή της ειδικότητας μας, σύμφωνα με το καταστατικό. Η σχέση εμπιστοσύνης 
που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας, όλα αυτά τα χρόνια, είμαι σίγουρος ότι θα 
αποτελέσει τη βάση για την πρόοδο του έργου της εταιρείας.  
 
Οι στόχοι της παρουσίας μου στο κορυφαίο συλλογικό επιστημονικό όργανό μας, 
εάν και εφόσον εκλεγώ, θα είναι: 

1. Η αέναη προσπάθεια για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των 
συναδέλφων, ανά την επικράτεια, στις επιστημονικές εξελίξεις της 
ειδικότητας  

2. Η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων του ιδιώτη δερματολόγου 
3. Η βελτίωση των συνθήκων άσκησης της ειδικότητας των συναδέλφων που 

εργάζονται στον δημόσιο τομέα 
4. Η προώθηση των νέων και ικανότατων συναδέλφων στα δρώμενα της 

εταιρείας, ούτως ώστε να χτίζεται προοδευτικά και η επόμενη μέρα της 
εταιρείας 

5. Η επικοινωνία και η ενημέρωση του ευρύ κοινού για τη σπουδαιότητας του 
να επιλέγει ειδικούς δερματολόγους για ό,τι σχετικό με το δέρμα  

6. Η υποστήριξη και η συνδρομή της εταιρεία στα ερευνητικά προγράμματα 

των πανεπιστημιακών μας κλινικών 

7. Η διατήρηση της ενότητας και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των 

μελών της ΕΔΑΕ  

8. Η ενίσχυση του ρόλου της εταιρείας στην επιστημονική κοινότητα 

 



9. Και γενικά θα στηρίζω, θα επικροτώ και θα ενισχύω οτιδήποτε το 
δημιουργικό ήθελε προταθεί από άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, 
προς όφελος της εταιρείας και της ειδικότητας μας  

 

Με σύμμαχο τη δική σας συμπαράσταση και όλοι μαζί, θα χαράξουμε μια νέα 

πορεία για την ΕΔΑΕ. Θα ήταν, λοιπόν, μεγάλη τιμή και χαρά για μένα η στήριξή 

σας. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στους άλλους συναδέλφους συνυποψηφίους! 
 
Δεν ξεχνάμε ο στόχος είναι κοινός:  
 Προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας, από οποιοδήποτε μετερίζι 

ασκούν την ειδικότητα 
 Συνεχής εξέλιξη  της ειδικότητας μας 

 
Με απόλυτη εκτίμηση και σεβασμό στα πρόσωπά σας, 
 
Σωτήρης Θεοχάρης 
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος 
Αντιπρόεδρος ΕΕΔΧ 
Μέλος ΕΔΑΕ, ΕΛ.Ε.ΔΕ   
Μember of IDS , ISHRS και ASDS 
 
 
 
 
 
 
 


