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Αθήνα, 14/12/2022 
    Αρ. πρωτ. 297   

ΠΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Α.Ε. 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Επιτροπής Προάσπισης 

Επαγγελματικών Συμφερόντων, για τα καλά σας λόγια και για τη βοήθειά σας 

στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει.  

Μέχρι στιγμής και μετά από εντατικό έλεγχο διαφόρων καταγγελιών, έχουν 

επιτευχθεί τα εξής: 

- Λεπτομερής και συνεχής ενημέρωση για το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε 

από τη νομική σύμβουλο της ΕΔΑΕ, κα Γυφτάκη. 

- Παύση προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 10 σελίδων μη ιατρών.  

- Παύση προβολής υγειονομικού, μη ιατρού, από τη Θεσσαλονίκη. 

- Παύση πλαστικού χειρουργού, χωρίς άδεια, σε Κέντρο Αισθητικής στη Δράμα. 

- Συστάσεις για την κατοχή laser αποτρίχωσης σε ιατρούς άσχετων ειδικοτήτων 

χωρίς τις νόμιμες άδειες. 

- Κινητοποίηση – ενημέρωση για την χρήση των laser αποτρίχωσης, παρουσία 

ειδικών ιατρών. 

 

Σας διαβεβαιώνουμε πως είμαστε σε εγρήγορση, παρότι το περιβάλλον 

παραμένει χαοτικό, όπως φάνηκε και από τα πρόσφατα δημοσιεύματα. 

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η νομική στοιχειοθέτηση των καταγγελιών που 

γίνονται σε κλειστές επαγγελματικές ομάδες, όπως π.χ. «Δερματολογικό Στέκι», 

επιβάλλει την παρουσία του καταγγέλοντος σε περίπτωση δικαστηρίου, καθώς 

και την άρση του απορρήτου της κλειστής ομάδας, πράγμα που καθιστά 

εξαιρετικά δύσκολη την διαχείρισή τους.  Αντιθέτως, οι καταγγελίες που 

γίνονται στα μέλη της «Επιτροπής Προάσπισης Επαγγελματικών 

Συμφερόντων», διατηρούν την ανωνυμία τους.  Επίσης, για να γίνει αποδεκτή 

μία καταγγελία, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του καταγγελλόμενου 

(παραβάτη), δηλαδή ονοματεπώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα/ιατρική 

ειδικότητα και αντικείμενο εργασιών. 
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Η ΕΔΑΕ αρχικά υποβάλλει σχετικό ερώτημα στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο και 

ακολούθως, ανάλογα με την απάντηση, προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες.   

Για διευκόλυνσή σας, υπενθυμίζουμε ότι η «Επιτροπή Προάσπισης 

Επαγγελματικών Συμφερόντων, τη σύσταση της οποίας επιμελήθηκε ο 

Πρόεδρος της ΕΔΑΕ, κ. Ιωάννης Μπάρκης, έχει αναλυτικά ως εξής:  

 Σωτήρης Θεοχάρης, Yπεύθυνος της Επιτροπής Προάσπισης Επαγγελματικών 

Συμφερόντων, (skinandhair@yahoo.gr)  

 Κωνσταντίνος Καλοκασίδης, Υπεύθυνος θεμάτων άλλων επαγγελματιών ή 

επιχειρηματιών που βλάπτουν τα συμφέροντα της ειδικότητάς μας, 

(kkalokas@gmail.com) 

 Μάρκος Μιχελάκης, Υπεύθυνος θεμάτων ιατρών άλλων ειδικοτήτων που 

βλάπτουν τα συμφέροντα της ειδικότητάς μας, (markosmichelakis@gmail.com) 

 Χαράλαμπος Ζωγραφάκης, Υπεύθυνος θεμάτων μεταξύ δερματολόγων 

(chzgr@yahoo.com)  

 Ουρανία Ευθυμίου, Υπεύθυνη παρακολούθησης των Social Media για 

αναρτήσεις / προβολές που βλάπτουν τα συμφέροντα της ειδικότητάς μας 

(rania.efthymiou@gmail.com)  

 

Είμαστε σίγουροι ότι με την δική σας συνεργασία και αρωγή, τα αποτελέσματα 

των εργασιών της επιτροπής θα είναι αξιοθαύμαστα.   

 

Με εκτίμηση,  

Σωτήρης Θεοχάρης 

Υπεύθυνος Επιτροπής Προάσπισης Επαγγελματικών Συμφερόντων 

 

         Εκ μέρους του ΔΣ της Ε.Δ.Α.Ε., 

 Ο Γεν. Γραμματέας                                    Ο Πρόεδρος                

                                                                  

                   Δ. Σγούρος                        Ι. Μπάρκης 
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