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Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021 

        

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021 

 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Φτάνοντας στο τέλος της τριετούς θητείας μας, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θέτει 

στη διάθεσή σας τον απολογισμό για το έργο που επιτελέστηκε, κατά το διάστημα 

που είχε την ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας. 

Το Δ.Σ. συστήθηκε σε σώμα στις 11/1/2019 και πραγματοποίησε μέχρι τώρα 15 

τακτικές συνεδριάσεις, ενώ η απασχόληση με τα θέματα που αφορούν την ειδικότητά 

μας ήταν σε καθημερινή βάση. 

Κατά την διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα 

εξής νέα μέλη: 

 Τακτικά μέλη : 115 

 Πρόσεδρα μέλη : 109 

Έτσι, η εταιρεία μας αριθμεί σήμερα συνολικά 1.356 μέλη, ήτοι 1.122 τακτικά μέλη, 

234 πρόσεδρα μέλη (ειδικευόμενοι).  

Με την παρούσα επιστολή, θα επιθυμούσαμε ως ΔΣ της Ελληνικής 

Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Α.Ε.), να εκφράσουμε τις 

ευχαριστίες μας για τη στήριξή σας στις δράσεις και το δύσκολο έργο που έχουμε 

επωμιστεί!   

Η σύνταξη με τους σκοπούς και τους στόχους της ΕΔΑΕ για κάθε Δερματολόγο – 

Αφροδισιολόγο που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια ή ακόμα και 

Ελλήνων συναδέλφων στο εξωτερικό για εμάς είναι αυτονόητη. Ωστόσο, στο 

καθημερινό γίγνεσθαι αυτή η πρακτική δεν είναι δεδομένη.  Γι’ αυτόν τον λόγο, 

θέλουμε να πούμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» σε όσους είναι κοντά μας εδώ και 

πολλά χρόνια ως τακτικά μέλη μέσω της ηθικής και υλικής τους στήριξης.  

Περαιτέρω, απευθύνουμε ένα κάλεσμα σε όσους δεν είναι κοντά μας. Η πρόσκληση 

αφορά αφενός τα μέλη που δεν είναι πλέον ενεργά και βρίσκονται 

αποστασιοποιημένα από τα κοινά της επιστημονικής μας κοινότητας και αφετέρου, 

τους ειδικευμένους συναδέλφους που έχουν αμελήσει να εγγραφούν στην εταιρεία 

μας με τον τίτλο του τακτικού μέλους.  

https://www.edae.gr/
https://www.edae.gr/
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Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ της ΕΔΑΕ δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό και επίσης 

δεν απαρτίζεται από επαγγελματίες, έμμισθους συνδικαλιστές.  Κατά συνέπεια, η 

στήριξη κάθε συναδέλφου στο έργο μας έχει μεγάλη σημασία για εμάς και μας 

εφοδιάζει με ακόμα περισσότερη ενέργεια για την επίτευξη των στόχων μας. Τα 

Μέλη της ΕΔΑΕ αποτέλεσαν και θα συνεχίσουν να αποτελούν νευραλγικό κομμάτι 

και κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της Εταιρείας. Σας χρειαζόμαστε! 

Κατά καιρούς δεχόμαστε κριτική και εκφράζονται απορίες για τα οφέλη ενός 

Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου να είναι μέλος της ΕΔΑΕ. Όσο και να φαντάζει 

αυτονόητη για εμάς η απάντηση «η ισχύς εν τη ενώσει» για μια μη κερδοσκοπική, 

επιστημονική εταιρεία, θα θέλαμε εν συντομία να δηλώσουμε το ομολογουμένως 

σημαντικό μας έργο ως απάντηση και κίνητρο ταυτόχρονα για όλους μας, ενεργά και 

λιγότερα ενεργά μέλη της ΕΔΑΕ. Με κάθε θητεία προχωράμε μπροστά, 

αναπτυσσόμαστε, και θέτουμε όλο και μεγαλύτερους στόχους προς την εξυγίανση 

και υποστήριξη της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Πανελλαδικά.  

Οι εξελίξεις τρέχουν ταχύτατα, κοινωνικά και τεχνολογικά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια 

με την νέα απειλή της πανδημίας Covid-19, κληθήκαμε να αναπροσαρμόσουμε τις 

τακτικές και τις πρακτικές μας. Μειώσαμε τις δια ζώσης δραστηριότητές μας χωρίς 

όμως να υποβαθμίσουμε στο ελάχιστο την ενημέρωση του κοινού και των 

Συναδέλφων μας. Αντιθέτως, συνεχίσαμε δυναμικά την αποστολή της ΕΔΑΕ 

προσαρμόζοντας την ενημέρωσή μας στην επικαιρότητα της χώρας. Τελικός στόχος 

παρέμενε πάντα η διαφύλαξη της Ειδικότητας και η υποστήριξη του Δερματολόγου – 

Αφροδισιολόγου.  

Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) επιτελεί 

πολύπλευρο έργο. Τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί και να επιλύσει 

απαιτούν διατήρηση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα και της σοβαρότητας της 

ειδικότητάς μας, και ταυτόχρονα ανοιχτό μυαλό και προοδευτική ματιά προς τις 

εξελίξεις παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας θεωρούμε ως ΔΣ ότι 

υπηρετήσαμε στο μέγιστο δυνατό τους σκοπούς της ΕΔΑΕ τιμώντας καθένα από 

εσάς ξεχωριστά, με προσοχή και σεβασμό στην ψήφο και την εμπιστοσύνη σας.  

Για την τριετία 2019–2021 το ΔΣ της ΕΔΑΕ εργάστηκε σκληρά ακόμα και μέσα στις 

δύσκολες συνθήκες της άγνωστης μέχρι τώρα πανδημίας, και εν συντομία πέτυχε τα 

εξής:  

1. Αλλάξαμε το σχεδιασμό του περιοδικού «Τα Νέα της ΕΔΑΕ». Δουλέψαμε κάθε 

τεύχος ώστε να υπάρχει κεντρικό θέμα και η ελεύθερη αρθρογραφία να είναι κατά 

κανόνα από συναδέλφους Δερματολόγους. Αυτή η αναβάθμιση αποτελεί μόνο τις 

βάσεις για τη δημιουργία μιας σύγχρονης περιοδικής έκδοσης, που να 

ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των Συναδέλφων Δερματολόγων – 

Αφροδισιολόγων, και στις διεθνείς εξελίξεις της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας. 

Επιδιώκουμε τη συμμετοχή όλο και περσότερων συνάδελφων από όλη την Ελλάδα 
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στη μετάδοση της γνώσης και της εξειδίκευσής τους μέσα από την αρθρογραφία στα 

«Νέα της ΕΔΑΕ».  

 

2. Στα επιστημονικά συνέδρια και τις εκδηλώσεις της ΕΔΑΕ καταγράψαμε αυξημένο 

αριθμό νέων ομιλητών έχοντας και ως επιπλέον κριτήριο την ερευνητική τους 

δραστηριότητα.  Η πανδημία δε μας πτόησε! Συνεχίσαμε τα Συνέδρια και τις 

Ημερίδες της ΕΔΑΕ υβριδικά και θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στις νέες 

συνθήκες χωρίς εκπτώσεις.  Η ανανεωμένη, πιο ζωντανή, πιο «φρέσκια εικόνα» των 

συνεδρίων μας, με τη συμμετοχή νέων επιστημόνων – συναδέλφων που προοδεύουν 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτέλεσε βασικό πυλώνα αναβάθμισης, 

και κύριο στόχο για τα επόμενα συνέδρια της ΕΔΑΕ. Επιδιώκουμε να συντηρήσουμε 

τις βάσεις και να αναδημιουργήσουμε τις συνθήκες για Συνέδρια και Εκδηλώσεις 

διεθνών προδιαγραφών.  

 

3. Η ΕΔΑΕ κάλυψε επιστημονικά και έδωσε την αιγίδα της σε σημαντικό αριθμό 

Επιστημονικών Συμποσίων και Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων, στο πλαίσιο της 

Συνεχούς Ιατρικής Εκπαίδευσης των συναδέλφων μας. 

 

4. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας συνεχίζει να εμπλουτίζεται, 

προσφέροντας σημαντική βοήθεια σε όσους διεξάγουν επιστημονική έρευνα και 

μελέτη, αποκλειστικά με την οικονομική στήριξη της ΕΔΑΕ. 

 

5. Η ιστοσελίδα της ΕΔΑΕ, ανανεώθηκε με βάση όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές 

εξελίξεις, ενώ αποτέλεσε το κύριο μέσο ενημέρωσης των μελών μας και σημείωσε 

πρωτοφανή αύξηση επισκεψιμότητας.  Οι νέες εφαρμογές για Android & iOS 

συνέβαλαν κατά πολύ στη νέα εξελιγμένη εικόνα της εταιρείας. Όλες οι ενέργειες 

του ΔΣ (επιστολές, διαμαρτυρίες, δελτία τύπου, εκστρατείες, αγγελίες, αρθρογραφία, 

βιβλιογραφία, διεθνείς εκδηλώσεις , εξελίξεις κλπ.) καθώς και οι αποφάσεις του 

Υπουργείου Υγείας σε κρίσιμα θέματα που μας αφορούν, έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα μας www.edae.gr, για να μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμες από 

κάθε μέλος.  Σε συνδυασμό με τα push notifications κατευθείαν στα κινητά και τα 

desktop των Μελών, και με τη συνδρομή περιοδικών newsletter, μπορούμε με 

περηφάνια να αναφέρουμε ότι μέσα στην τελευταία τριετία, έχουμε θέσει γερές 

βάσεις για μια Εταιρεία με διεθνείς προδιαγραφές και όραμα εκτός ελληνικών 

συνόρων, επιστημονικά. 

 

6. Στην εποχή μας, η επικοινωνία του έργου μιας επιστημονικής εταιρείας καθίσταται 

απαραίτητη, και απαιτητική. Υποστηρίξαμε με διάφορους τρόπους την εξωστρέφεια 

της ΕΔΑΕ με μακροπρόθεσμο σκοπό να διευρύνουμε το πλαίσιο στο μέλλον με 

οδηγό και τελικό προορισμό την έγκυρη ενημέρωση του κοινού και των Συναδέλφων 

Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων.  Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα 

παρακάτω: 

http://www.edae.gr/
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6.1. Ψηφιοποίηση της Εβδομάδας Μελανώματος με δύο πολύ επιτυχημένες 

digital εκστρατείες πανελλαδικής εμβέλειας. 

6.2. Υποστήριξη Εκστρατειών για την ψωρίαση με προβολή σε παραδοσιακά και 

digital μέσα και «Silver Βραβείο» στα Patient Partnerships Awards, του 

Prevention and Disease Awareness Campaigns Award στην υποκατηγορία 

Autoimmune Diseases. 

6.3. Νέα digital καμπάνια για την Ακμή με τεράστια απήχηση στα νεανικά κοινά.  

6.4. Σχεδιασμός για τη μεγάλη εκστρατεία της ΕΔΑΕ για την Αισθητική 

Δερματολογία.  

6.5. Βραβευμένη καμπάνια για τον καρκίνο του δέρματος με επικοινωνιακό 

μέσο την υπεραιωνόβια Αρχαία Ελιά, μήνυμα «Είναι σίγουρα ελιά; Κοίταξέ 

την καλύτερα» και την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.  

6.6. Νέα εκστρατεία πανελλαδικής εμβέλειας στα Media για τον Εμβολιασμό 

ενάντια στην πανδημία Covid-19, με τίτλο «ΜΗΝ ΠΙΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 

ΚΥΜΑ… ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ!». Μια πρωτοβουλία της ΕΔΑΕ υπέρ της Υγείας στο 

πλαίσιο ενός σχεδίου στήριξης της κοινωνίας και της ιατρικής κοινότητας.  

6.7. Επίσκεψη μελών μας σε μικρά νησιά του Αιγαίου για εξέταση του 

πληθυσμού παράλληλα με την εβδομάδα μελανώματος. 

6.8. Ενημέρωση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου για την προστασία τους 

από τον ήλιο μέσα από ειδικά σχεδιασμένα φυλλάδια, οπτικοακουστικό υλικό 

και αφίσες!  

6.9. Ενημέρωση μαθητών Λυκείου για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 

Νοσήματα και την προστασία τους. 

6.10. Η νέα σελίδα μας Dermalogos, μαζί με την αντίστοιχη ισχυρή παρουσία 

της στο Facebook αποτελεί μια ξεχωριστή ενέργεια ως ένα ακόμα ποιοτικό 

και άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ μας και με το κοινό. Συνεχής 

αρθρογραφία για τις παθήσεις του Δέρματος και ενημέρωση για τις 

δραστηριότητές μας, έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσει πυρήνα συσπείρωσης 

για τους Συναδέλφους, αλλά και έγκυρης πληροφόρησης των ασθενών!  

 

7. Νέα σειρά βίντεο «Ρώτα τον Δερματολόγο σου»: Εκμεταλλευόμενοι τις 

δυνατότητες που μας προσφέρουν τα νέα μέσα συνεχώς, δημιουργήσαμε μια νέα 

ελπιδοφόρα σειρά βίντεο εμπλουτίζοντας το YouTube κανάλι μας. Απλές, 

κατανοητές συμβουλές, και πάντα επιστημονικά έγκυρες, καθώς προέρχονται από 

εξειδικευμένους γιατρούς, Δερματολόγους, μέλη της Ελληνικής Δερματολογικής και 

Αφροδισιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη σωστή ενημέρωση του κοινού πάνω σε 

θέματα για τις παθήσεις του Δέρματος.  Ξεκινήσαμε με Ψωρίαση, Διαπυητική 

Ιδρωταδενίτιδα, Ακμή, Τριχόπτωση, Σπίλοι – Μελάνωμα – Αντηλιακή Προστασία, 

Αποτρίχωση Laser, Βοτουλινική Τοξίνη, Αυτοάνοσα Νοσήματα, και ευελπιστούμε ότι 

θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουμε την φρέσκια αυτή πρωτοβουλία που ήδη 

χαίρει μεγάλης αποδοχής και ανταπόκρισης.  

 

https://www.edae.gr/dermalogos/
https://www.facebook.com/dermalogos/
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8. Επαγγελματικά ζητήματα. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με την Επαγγελματική 

Ένωση, η ΕΔΑΕ σκοπεύει να εστιάσει στα επαγγελματικά δικαιώματα των 

Δερματολόγων - Αφροδισιολόγων.  Η πολυνομία και το σύνθετο πλαίσιο 

κανονισμών για τους επαγγελματίες υγείας δημιουργούν σαφή προβλήματα. Το 

ΔΣ αγωνίστηκε με κάθε μέσο προς την κατεύθυνση της επίλυσης αυτών των 

προβλημάτων: 

 

 Σταματήσαμε στο ΣτΕ την κίνηση Πλαστικών Χειρουργών για τις επεμβατικές 

πράξεις των Δερματολογικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.  

 Οριστική απόφαση του ΣτΕ για την Παιδιατρική Δερματολογία, ορίζοντας ως 

προαπαιτούμενη την ειδικότητα του Δερματολόγου για την άσκησή της μετά από 

10ετή δικαστική διαμάχη. 

 Επιτυχία στην ΑΑΔΕ για τον κύριο ΚΑΔ της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 

που θα μας καλύπτει πλήρως και για τις αισθητικές ή/και επεμβατικές πράξεις 

ανοίγοντας παράθυρο για μη απόδοση ΦΠΑ με νόμιμο και καθαρό τρόπο, 

 Νομικό ξεκαθάρισμα του τοπίου σε σχέση με την εκπαίδευση μη ιατρών ή/και 

ιατρών άλλων ειδικοτήτων σε πράξεις της επεμβατικής Δερματολογίας και 

αναμένουμε περισσότερα. 

 «Νίκες» έναντι ελευθέρων επαγγελματιών ή/και εταιρειών που πρόσβαλλαν το 

κύρος των Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων ή παράνομα εισήλθαν λάθρα στο 

γνωστικό αντικείμενο της Ειδικότητάς μας. 

 

9. Η περίοδος της πανδημίας έκανε όλα τα παραπάνω ακόμα πιο δύσκολα. 

Μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, με κόπο και πολλή δουλειά, η ΕΔΑΕ ξεχώρισε 

ανάμεσα στις επιστημονικές εταιρείες σχετικά με την άμεση, γρήγορη, και έγκυρη 

ανάρτηση οδηγιών για τη διαχείριση ασθενών με διάφορες δερματολογικές 

παθήσεις, καθώς και οδηγιών για το κοινό. Επιπρόσθετα, δε ξεχάσαμε τον πολύ 

σημαντικό κοινωνικό ρόλο της ΕΔΑΕ. Προχωρήσαμε – χωρίς δεύτερη σκέψη – σε 

σημαντικές δωρεές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία πρώτης 

γραμμής και υλικού προστασίας από την COVID-19 σε μέλη μας.  

Συμπερασματικά, βρισκόμασταν και εμείς στην πρώτη γραμμή της ελληνικής 

κοινωνίας και της ιατρικής κοινότητας μέσα στις αναπάντεχες αυτές συνθήκες για 

την παγκόσμια υγεία.  

 

10. Η αξιοποίηση των νέων ιδιόκτητων γραφείων μας, ως μια νέα σύγχρονη 

κοιτίδα για τη δυναμική παρουσία της Ελληνικής Δερματολογικής & 

Αφροδισιολογικής κοινότητας, και επομένως όλων των Μελών της ΕΔΑΕ, αποτελεί 

καμάρι του απερχομένου ΔΣ.  

 

11. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσα από φροντιστήρια της ΕΔΑΕ (φροντιστήριο 

για τα Lasers), και οι υποτροφίες προς νέους συναδέλφους. 
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12. Τέλος, η κοινωνική μέριμνα, η φροντίδα των δερματολογικών ασθενών και η 

ανακούφιση του πόνου – σωματικού και ψυχικού – όταν αυτό είναι δυνατό, 

αποτελεί μέρος της ιατρικής υπευθυνότητας, ευαισθησίας και αποστολής των 

Ελλήνων Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων. Μεταξύ των στόχων της 

Δερματολογικής κοινότητας είναι η προάσπιση των αξιών για την υγεία, η 

έρευνα και ο αγώνας για τη θεραπεία των ασθενειών του δέρματος, η έγκυρη 

ενημέρωση του κοινού, η βοήθεια και η στήριξη των ασθενών. Με αυτές τις 

αξίες ως οδηγό, το ΔΣ της ΕΔΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε οικονομική 

δωρεά προς την Ιωάννα Παλιοσπύρου, θύμα επίθεσης με βιτριόλι. Οι 

Έλληνες Δερματολόγοι – Αφροδισιολόγοι συμμεριζόμαστε όλοι τον Γολγοθά 

του θύματος αυτής της πρωτοφανούς βιαιότητας, και στεκόμαστε στο πλευρό της 

ως μία συμβολική πράξη στήριξης  κάθε γυναίκας, και κάθε ανθρώπου που έχει 

πέσει θύμα κακοποίησης.  

 

Θεωρούμε ότι το παρόν Δ.Σ. εργάσθηκε σκληρά προκειμένου να προασπίσει και να 

προβάλλει την ειδικότητά μας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας,  

συνεχίσαμε δυναμικά την ανοδική πορεία προς τη δόμηση ενός καλύτερου γενικού 

πλαισίου δραστηριότητας του Έλληνα Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου. Είμαστε 

περήφανοι και θερμά ευγνώμονες που σταθήκατε όλοι αρωγοί αυτής της 

προσπάθειας. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε με επιτυχία το χτίσιμο ενός ακόμα πιο 

ελπιδοφόρου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές των Δερματολόγων – 

Αφροδισιολόγων. 

Μετά τιμής, 

Το ΔΣ της Ε.Δ.Α.Ε. 

 

 

 


