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Αθήνα, 7 Απριλίου 2021 

       Αρ. πρωτ. 146 

 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 

κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη 

 

 

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Με αφορμή τις δηλώσεις σας κατά τη διάρκεια συνέντευξής σας στην εκπομπή του 

Ant1 «Καλημέρα Ελλάδα», την Πέμπτη 1/4/2021, για τα κέντρα αισθητικής και τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό που δέχονται από τους Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους εν 

μέσω καραντίνας, οι οποίες έτυχαν πανελλήνιας απήχησης και αναπαραγωγής από 

όλα σχεδόν τα ΜΜΕ, ηλεκτρονικά και μη, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

 

Είναι εξαιρετικά ταπεινωτικό και άδικο να εξομοιώνονται επιστήμονες όπως οι 

Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι, με τουλάχιστον 15 χρόνια ανωτάτων σπουδών και 

με τεράστια επαγγελματική εμπειρία, με οποιονδήποτε άλλον επαγγελματία στον 

χώρο της υγείας. 

 

Οι Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι δεν έχουν καμία ανάγκη και δεν το πράττουν 

ποτέ, να «υποκλέπτουν» ασθενείς, όπως σαφέστατα αναφέρατε στις δηλώσεις σας, 

μια και επιτελούν αυστηρά ιατρικές πράξεις τις οποίες ουδείς άλλος νομιμοποιείται 

να εκτελεί πέραν των αναφερθέντων. 

 

Η λειτουργία διαφόρων κέντρων με υπενοικίαση ιατρικών αδειών είναι ανεπίτρεπτη 

με τις παρούσες συνθήκες, αυτό όμως δεν αφορά τη δερματολογική κοινότητα.  

Είναι αντικείμενο ρύθμισης από τα αντίστοιχα υπουργεία και η ρύθμιση αυτή που 

θα πρέπει να γίνει, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και αρωγούς σε κάθε 

προσπάθεια αλλαγής αυτής της απαράδεκτης κατάστασης που ισχύει τώρα. 
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Δυστυχώς, η διορθωτική δήλωση στην οποία προβήκατε και δημοσιεύτηκε στην 

τελευταία παράγραφο της συνέντευξής σας στην εφημερίδα Real News της 

Κυριακής 4/4/2021, δεν έτυχε της ανάλογης προβολής και δεν έγινε αντιληπτή από 

την κοινότητά μας, η οποία θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ευρίσκεται σε 

αναστάτωση, από τις άτυχες παρατηρήσεις σας. 

 

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία. 

 

Μετά τιμής, 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

 

  Ο Γεν. Γραμματέας                                      Ο Πρόεδρος                                                                                     

                                                                                                                        

      Ι. Μπάρκης                                            Δ. Ρηγόπουλος 


