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15 Δεκεμβρίου 2022 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η ΕΔΑΕ έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, συνεχίζει – και με αφορμή τα πρόσφατα 
δημοσιεύματα για απάτες Κέντρων Αισθητικής – εντατικοποιεί τη συστηματική και σοβαρή 
προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο στον χώρο της Αισθητικής Δερματολογίας, πυλώνα 
της ειδικότητας μας, προασπίζοντας το αναφαίρετο δικαίωμά μας στις πράξεις αυτής, 
καθώς εμείς και οι πλαστικοί χειρουργοί είμαστε οι μόνοι που, βάσει της ελληνικής 
νομοθεσίας, νομιμοποιούμαστε απόλυτα να ασχολούμαστε με το σύνολο των αισθητικών 
προβλημάτων του δέρματος.  
 
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, όπως θα έχετε ήδη δει, η τοποθέτηση της ΕΔΑΕ στα 
προαναφερθέντα δημοσιεύματα εστάλη στα ΜΜΕ και έτυχε μεγάλης αποδοχής με 
πληθώρα δημοσιευμάτων. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Υπάρχει μια συζήτηση-πρόταση από 
την εκπομπή του Αντώνη Σρόιτερ “Αυτοψία” στον ALPHA να γίνει μία εκπομπή αφιερωμένη 
στα Ινστιτούτα Ομορφιάς, που εξαπατούν τον κόσμο την οποία διερευνούμε εκατέρωθεν. 
Ένας από τους παράγοντες για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο αφιέρωμα είναι να 
υπάρξουν μαρτυρίες θυμάτων ανάλογης απάτης που θα μιλήσουν on camera για την κακή 
εμπειρία που είχαν σε τέτοια Ινστιτούτα και τα δυσάρεστα  αποτελέσματα αυτής. 
 
Θεωρώντας δεδομένο πως όλοι μας έχουμε κουράρει τέτοιους ασθενείς-θύματα 
Ινστιτούτων, δυστυχώς κατόπιν εορτής, σας καλούμε να διερευνήσετε την διαθεσιμότητά 
τους για μαρτυρία του συμβάντος σε μια τέτοια εκπομπή. Γίνεται μια προσπάθεια από 
πλευράς ΕΔΑΕ, προκειμένου να διασφαλίσουμε το ιατρικό απόρρητο, να γίνονται οι 
προσωπικές μαρτυρίες με καλυμμένα πρόσωπα ή με πλάτη, αλλά είναι γεγονός, όπως μας 
επισήμαναν και οι υπεύθυνοι της εκπομπής, ότι αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για την 
τηλεόραση, καθώς αποδυναμώνεται το μήνυμα ή/και στερείται αξιοπιστίας η μαρτυρία. 
Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέραμε, πρόκειται για μια διερευνητική συζήτηση για την 
εκπομπή αφιέρωμα, ας κάνουμε όλοι, λοιπόν, μια προσπάθεια να την κάνουμε γεγονός. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 
Μετά τιμής,  

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

Ο Γεν. Γραμματέας       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Δημήτριος Σγούρος              Ιωάννης Μπάρκης 
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