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Αθήνα, 10/3/2023 
                              Αρ. πρωτ. 312   

Προς:  

Τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ του Π.Ι.Σ. 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Συνάδελφοι, 

Η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη δυνατότητα συστέγασης των 

Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, η οποία εισήχθη το πρώτον με 

το Ν. 4208/2013 αναφορικά με μονάδες μόνον αδυνατίσματος και η οποία 

τροποποιήθηκε διευρύνοντας τον κύκλο των συστεγαζόμενων επαγγελματιών 

υγείας δυνάμει του Ν. 4272/2014, προς το σκοπό συμμόρφωσης της Χώρας 

μας με το άρθρο 10.2.3.ΙΙΙ του εφαρμοζόμενου μνημονίου (κατά τα 

εκτιθέμενα και στην οικεία αιτιολογική έκθεση), έλαβε την τελική της μορφή 

υπό το Ν. 5007/2022 (άρθρ.82), ο οποίος ήρε τους περιορισμούς που μέχρι 

τότε ίσχυαν, επιτρέποντας τη συστέγαση των ιατρείων ακόμη και με 

επαγγελματίες υγείας που ασκούν συναφές έργο.  

 

Επί της προαναφερθείσας νομοθετικής τροποποίησης, η θέση της 

«Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας» («Ε.Δ.Α.Ε.») 

είναι ότι η άσκηση του λειτουργήματος της ιατρικής επιστήμης, δεν αντλεί 

καμία ωφέλεια από την υιοθέτηση μορφωμάτων επαγγελματικής συστέγασης 

με άλλους επαγγελματίες υγείας-μη ιατρούς, αντιθέτως οφείλει να επαγρυπνά 

για την προάσπιση των χωρίων της, τα οποία στη συνείδηση του κοινού 

κινδυνεύουν να θεωρηθούν κοινό πεδίο, χωρίς διακριτή οριοθέτηση και με 

μεγάλη επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία. Γι’ αυτό τον λόγο, είμαστε 

ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με την συστέγαση άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, πλην 

Δερματολόγων και Πλαστικών Χειρουργών, με Εργαστήρια Αισθητικής στα 

οποία προ πενταετίας δόθηκε χωρίς λογική και εντελώς αυθαίρετα, η 

αδειοδότηση τέλεσης της ιατρικής πράξης αποτρίχωσης με Laser Alexandrite 

755 nm, γεγονός που χωρίς αμφιβολία θα κινητοποιήσει επίφαση νομιμότητας 

προς τέλεση ιατρικής πράξης Αισθητικής Δερματολογίας από μη ιατρούς, 

πράγμα παράνομο και επικίνδυνο. 

Παρόλα αυτά αναγκάζεται με επιφυλάξεις βέβαια να αναγνωρίσει τη 

συμβατική δέσμευση της χώρας μας προς τη σχετική μνημονιακή της 
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υποχρέωση, υπό την αυστηρή όμως προϋπόθεση της απαρέγκλιτης τήρησης 

των τεχνικών προδιαγραφών των χώρων, όσων επιλέγουν τη δυνατότητα της 

συστέγασης και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση ενδελεχών ελεγκτικών 

μηχανισμών της λειτουργίας τους που θα προλαμβάνουν τυχόν φαινόμενα 

αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και εν γένει την τυχόν απόκλιση από 

τους όρους της νομιμότητας. 

 

Η ΕΔΑΕ όμως είναι ακόμα πιο επιφυλακτική με την συστέγαση 

Δερματολόγων και Πλαστικών Χειρουργών, με επαγγελματίες υγείας μη 

ιατρούς (αισθητικούς ΑΕΙ), στους οποίους έχει δοθεί, όπως προαναφέρθηκε, 

χωρίς καμία ιατρική ή νομική τεκμηρίωση η αδειοδότηση τέλεσης ιατρικής 

πράξης (χρήση laser Alexandrite 755nm), ανήκουσα στο αντικείμενο των 

ειδικοτήτων Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής. Και 

τούτο γιατί, όπως γίνεται απόλυτα αντιληπτό, σε μία συστέγαση τέτοιων 

δραστηριοτήτων, δεν είναι δυνατόν η επιχείρηση του εργαστηρίου αισθητικής 

να έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο να εκτελεί πέραν πάσης λογικής μία ιατρική 

πράξη, αλλά και να διαφημίζει παράνομα την ιατρική πράξη της laser 

αποτρίχωσης με προσφορές και πακέτα, ενώ το συστεγαζόμενο ιατρείο του 

Δερματολόγου ή του Πλαστικού Χειρουργού, τηρώντας τον κώδικα ιατρικής 

δεοντολογίας, να αδυνατεί να ακολουθήσει την ως άνω απαράδεκτη 

διαδικασία. 

 

Αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργία της ιατρικής κοινότητας και 

στην εξάλειψη φαινομένων που θέτουν υπό αμφισβήτηση την διαπνέουσα τον 

κλάδο μας ευταξία και σοβαρότητα, σας παρακαλούμε να μας καταστήσετε 

ενήμερους για τις τυχόν ενέργειές σας. 

Με τιμή, 

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

 

  Ο Γεν. Γραμματέας                                       Ο Πρόεδρος                

                                                                        

                  Δ. Σγούρος         Ι. Μπάρκης 


