
Επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να 
σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΑΕ 
που έγιναν στην Αθήνα, το Σάββατο 6 Νο-
εμβρίου 2010 και η οποία αφορούσε το 
θέμα της Παιδοδερματολογίας.

Αρχικά, έγινε ενημέρωση των μελών για 
το ιστορικό και τις ενέργειες που έχει κά-
νει το Δ.Σ. μέχρι τώρα (τα σχετικά έγγραφα 
μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, 
www.edae.gr).

Μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των μελών μας και ευρεία συζήτηση, απο-
φασίστηκε ομόφωνα, το προτεινόμενο από 
το Δ.Σ. ψήφισμα, το οποίο έχει ως εξής:

•  Ο Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος είναι 
ο ειδικός για τις παθήσεις του Δέρματος 
και των εξαρτημάτων του σε όλες τις ηλι-

κίες (παιδιά-έφηβοι-ενήλικες).
•  Ο Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος εκ-

παιδεύεται στο αντικείμενο της Παιδια-
τρικής Δερματολογίας τόσο κατά τη δι-
άρκεια της Ειδικότητας του όσο και με 
τα Μαθήματα -Φροντιστήρια της Συνεχι-
ζόμενης Μετεκπαίδευσης που ακολου-
θούν την ειδίκευση του. Η ΕΔΑΕ ήδη από 
ετών χορηγεί γι' αυτό το σκοπό, τρίμη-
νες υποτροφίες στο Εξωτερικό.

•  Η ΕΔΑΕ δεν δέχεται την ίδρυση υποει-
δικότητας Παιδιατρικής Δερματολογίας, 
διότι το αντικείμενο καλύπτεται πλήρως 
από την ειδικότητα της Δερματολογίας-
Αφροδισιολογίας. Σε περίπτωση που κά-
ποιος παιδίατρος επιθυμεί να εξειδικευ-
θεί στην Δερματολογία-Αφροδισιολογία 
θα πρέπει:

1.  Να διοριστεί νόμιμα, τηρώντας όλες τις 
νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν για τους 
Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους.

2.  Να ασκηθεί πλήρως στην ειδικότητα, 
δηλαδή 3 χρόνια.

3.  Να περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις για 
την ειδικότητα της Δερματολογίας-
Αφροδισιολογίας, και

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 
3366/55, θα πρέπει στη συνέχεια να 
επιλέξει ποια από τις δύο ειδικότητες 
θα ασκήσει.

Τέλος, το Σώμα της συνέλευσης εξουσιο-
δότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί 
σε οποιεσδήποτε ενέργειες κρίνει σκόπιμες, 
προκειμένου να αποτρέψει την αναγνώριση 
της Παιδο-δερματολογίας, ως εξειδίκευση 
της Παιδιατρικής.
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Με τιμή,

 Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος
 Γ. Χαϊδεμένος Δ. Ρηγόπουλος


