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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμ

βούλιο της Ένωσης, που προέκυψε από τις εκλογές 
της 10ης Δεκεμβρίου 2005, είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος: .................. Ν. Σταυριανέας 
Αντιπρόεδρος: ............... Α. Κατσαρού
Γεν. Γραμματέας: .............. Ι. Μπάρκης
Ταμίας: ..........................Μ. Λουκάτου
Ειδ. Γραμματέας: ............Γ. Αυγερινού
Μέλος: .................................. Ι. Πέρος
Μέλος: ....................Π. Μπαλαμπάνος

Συνάδελφοι, σκοπός του συνδικαλιστικού αυτού 
οργάνου είναι η προάσπιση της ειδικότητάς μας, 
η συγκέντρωση των σοβαρών προβλημάτων που 
απασχολούν τον καθένα από μας, η προώθησή 
τους και η συντομότερη επίλυσή τους.

Προς επίτευξη αυτού του σκοπού θα συμβά
λουν:

1. Η άριστη σχέση με την ΕΔΑΕ
2. Η συμμετοχή σας σε όλες τις δραστηριότητες 

της Ένωσης
3. Η εγγραφή σας ως τακτικά μέλη της Ένωσης.
Στο άρθρο 3 του καταστατικού της Ένωσης ανα

γράφεται αναλυτικά ο σκοπός της Επαγγελματικής 
Ένωσης.

Άρθρο 3
Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή των 

ευρύτερων επαγγελματικών σκοπών των μελών 
της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της 
ειδικότητάς τους, η προαγωγή και αναβάθμιση του 
επαγγέλματος του ΔερματολόγουΑφροδισιολόγου 
και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα σκοποί 
της Ένωσης θεωρούνται:

1. Η εκπροσώπηση των ειδικών επαγγελματικών 
συμφερόντων όλων των Ελλήνων Δερματολόγων
Αφροδισιολόγων σε δημόσιες αρχές, ιατρικούς και 
λοιπούς οργανισμούς και ασφαλιστικά ταμεία.

2. Η εκπροσώπηση του κλάδου έναντι του κοινού 
και των μέσων επικοινωνίας σε επαγγελματικά 
θέματα.

3. Η παροχή συμβουλών και κάθε είδους 

υποστήριξης στα μέλη της επί επαγγελματικών 
υποθέσεων.

4. Η προώθηση της επαγγελματικής και επιστη
μονικής κατάρτισης των μελών της με ίδιες οργανώσεις 
ή με υποστήριξη ανάλογων δραστηριοτήτων άλλων 
φορέων και κύρια της Ελληνικής Δερματολογικής 
και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, η συνεργασία με 
την οποία είναι απαραίτητη σε όλα τα επιστημονικά 
θέματα.

5. Η εξασφάλιση αλληλεγγύης μεταξύ των μελών 
σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα και 
η σύσφιγξη των σχέσεων φιλίας και αρμονικής 
συνεργασίας με όλα τα μέλη της ευρύτερης ιατρικής 
οικογένειας.

6. Η παροχή νομικής υποστήριξης και κάλυψης 
σε όλα τα μέλη για κάθε επαγγελματικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν.

7. Η διασφάλιση της ποιότητας της βασικής εκπαί
δευσης των νέων ειδικευομένων στη Δερματολογία
Αφροδισιολογία, καθώς και η δια βίου συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση όλων των Δερ
ματολόγωνΑφροδισιολόγων της Ελλάδας.

8. Η αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία με 
όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (Υπουργείο 
Υγείας, ΚΕΣΥ κ.λπ.) και με την ΕΔΑΕ για τη θέσπιση 
του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την επίτευξη 
του ανωτέρω σκοπού.

9. Η εκπροσώπηση των μελών της στον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο και σε όλες τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις (UEMS, ACMT, 
UEMO, AEMH, PWG κ.ά.) και

10. Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα 
προάγει τα θεμιτά επαγγελματικά και επιστημονικά 
συμφέροντα των μελών της και θα προτείνεται από 
το Δ.Σ. προς τη γενική συνέλευση της Ένωσης για 
ψήφιση.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. της Επαγγελματικής Ένωσης

Ελλήνων Δερματολόγων -
Αφροδισιολόγων (Ε.Ε.Ε.Δ.Α.)

Τηλ. επικοινωνίας: Μ. Λουκάτου 6972 858680

ΕπΑγγΕΛμΑτΙκh eνωΣη 
ΕΛΛhνων ΔΕρμΑτοΛoγων -

ΑφροΔΙΣΙοΛoγων
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