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19 Ιανουαρίου 2023 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες επικοινωνίες μας το ΔΣ της Ελληνικής 

Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας παρακολουθεί από κοντά όλες τις 

εξελίξεις που αφορούν στην ειδικότητά μας και ειδικότερα στον τομέα της 

Αισθητικής Δερματολογίας. Έχουμε δε δεσμευτεί να σας κρατάμε ενήμερους για 

όλες μας τις ενέργειες σχετικά με το ευαίσθητο αυτό θέμα. 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε, συνεπώς, να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα 

έγινε εκ νέου συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας μεταξύ του Προέδρου της ΕΔΑΕ, κ. Ι. 

Μπάρκη και της Νομικής Συμβούλου της ΕΔΑΕ, κ. Κ. Γυφτάκη με τον Υπουργό 

Υγείας, κ. Θ. Πλεύρη και τον Σύμβουλό του, κ. Μ. Καραθάνο με θέμα την χρήση των 

Laser και το σύνολο των θεμάτων της Αισθητικής Δερματολογίας. Κατά τη διάρκεια 

της αναπτύχθηκαν από εμάς οι θέσεις της ΕΔΑΕ σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης 

των laser από Αισθητικούς σύμφωνα με την απόφαση του πρώην υπουργού υγείας 

κ. Ξανθού καθώς και όλα τα θέματα που ταλανίζουν την Αισθητική Δερματολογία.  

Ο Υπουργός αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του θέματος και τις ολέθριες συνέπειες 

στη Δημόσια Υγεία, κατανόησε πλήρως τις θέσεις της ΕΔΑΕ, τόσο στο θέμα των 

laser όσο και στα λοιπά θέματα που αφορούν στον τομέα της Αισθητικής 

Δερματολογίας και δεσμεύτηκε να προβεί άμεσα στις ανάλογες διορθωτικές 

ενέργειες. 

Αναμένουμε τις εξελίξεις που πιστεύουμε πως θα ξεκαθαρίσουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό το τοπίο της Αισθητικής Δερματολογίας και θα είναι θετικές για την 

προάσπιση πρωτίστως της Δημόσιας Υγείας αλλά και των συμφερόντων της 

ειδικότητάς μας που τόσο έχουν πληγεί. 

Μετά τιμής,  

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

Ο Γεν. Γραμματέας       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Δημήτριος Σγούρος              Ιωάννης Μπάρκης 
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