
 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018 

        Αρ. πρωτ. 308 

Προς 

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΑΕ 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η ΕΔΑΕ, όπως γνωρίζετε, αγωνίζεται πάντα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 

για την προάσπιση της ειδικότητας σε όλα τα επίπεδα.  Πολλές φορές, τα 

μέσα που διαθέτουμε, ένδικα και μη, μπορεί να μην είναι τόσο 

αποτελεσματικά όσο θα επιθυμούσαμε, αλλά παρόλα αυτά, παραμένουμε 

προσηλωμένοι στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας και 

πολλές φορές εμμονικά. 

 

Στην προσπάθειά μας αυτή, σας θέλουμε, εσάς τα Μέλη μας, αρωγούς και 

υποστηρικτές στο δύσκολο αυτό έργο.  Έτσι λοιπόν, η ΕΔΑΕ αλλά και η 

Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής έχουν λάβει την απόφαση ότι οι 

πράξεις αισθητικής όπως π.χ. botox, fillers, νήματα, κλπ. θα πρέπει να 

αναβαθμιστούν στο ρόλο που τους αρμόζει, δηλαδή σε πράξεις ιατρικές.  

Στην κατεύθυνση αυτή, αποφασίσαμε με πράξεις διοικητικού συμβουλίου και 

εκμεταλλευόμενοι σχετική οδηγία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (σχετ. 

επιστολή με αρ. πρωτ. 297-10/7/2018 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

ΕΔΑΕ), όπως αυτές οι πράξεις γίνονται μόνο σε νόμιμα ιατρεία, ιδιωτικά ή 

ιατρεία κρατικών και ιδιωτικών κλινικών. 

  

Για την επίτευξη των στόχων μας, κάνουμε έκκληση σε όλους τους 

Συναδέλφους να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ευταξίας στην άσκηση 

του έργου της ειδικότητάς μας, ως εξής: 

α) Όσοι επιλέγεστε να εκπαιδεύσετε Συναδέλφους, σας ζητούμε να 

επιβάλλετε στις 'εταιρείες' την άσκηση κάθε ιατρικής πράξης στον 

ενδεδειγμένο  νόμιμο χώρο. 

β) Όσοι προσκαλείστε για εκπαίδευση, θέστε ως προϋπόθεση της συμμετοχής 

σας την άσκηση κάθε ιατρικής πράξης  στον ενδεδειγμένο νόμιμο 

χώρο. 

 

Είναι  βέβαιο ότι η ομόθυμη συμμόρφωσή μας, θα επιφέρει ΑΜΕΣΑ το 

προσδοκώμενο  αποτέλεσμα, ενώ είναι αυτονόητο ότι η μη ορθή άσκηση 

του επαγγέλματός μας: 

 

 αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της ιατρικής δεοντολογίας 

 εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία 

 μειώνει και υποβαθμίζει το κύρος μας στην κοινωνία 

 



 

 

 

Το ΔΣ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο παραπομπής στο Συμβούλιο Ηθικής 

και Δεοντολογίας της ΕΔΑΕ με το ερώτημα της διαγραφής, των συναδέλφων 

που δεν θα εναρμονιστούν με τις παραπάνω οδηγίες και θα εξακολουθούν με 

πράξεις και παραλείψεις να παρανομούν και να υποβαθμίζουν το κύρος της 

ειδικότητάς μας. 

 

      Με τιμή, 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ της ΕΔΑΕ 


