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Το Xolair® αλλάζει τα δεδομένα για τους ασθενείς 
με Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση

μείωση κνησμού 
συγκριτικά με την αρχική τιμή 

ISS στις 12 εβδομάδες2,3
71% μείωση πομφών 

στις 12 εβδομάδες2,474% βελτίωση 
στην ποιότητα ζωής 
συγκριτικά με την αρχική

 τιμή DLQI στις 12 εβδομάδες2,3

Το μοντέλο είναι ένας υποθετικός ασθενής, για λόγους επίδειξης μόνο.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

X
O

L_
C

SU
_0

10
_A

D
V_

Ju
n_

20
16

   
   

G
R

16
06

49
26

77

1. Xolair® (omalizumab) Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 2016. 2. Maurer M et al., NEJM 2013;368:924-35 
3. Casale T, et al. Allergy Clin Immunol Pract. 2015:Vol 3 Issue 5;p743-750 4. Bernstein JA, et al. J Allergy Clin Immunol 
2014;133(Suppl 2):AB117 (poster)
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Πανελλήνιο
Συνέδριο

Δερματολογίας &
Αφροδισιολογίας

3-6 Νοεμβρίου 2016

ΞενοδοχείοΞενοδοχείο
Athens Hilton

Αθήνα

www.dermatology2016.gr

ΕΑΡΙΝη
ημΕΡΙδΑ

ΕΔΑΕ
8 απριλιου 2017

ΑΘΗΝΑ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ιαματική Ιατρική: 

Πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία 
και αποκατάσταση της υγείας

10-12 Δεκεμβρίου 2016
Ξενοδοχείο Thermae Sylla Spa Hotel, Αιδηψός

Υπο τηΝ ΑΙγΙδΑ κΑΙ σΥΝδΙοΡγΑΝωση
κεντρικής Ένωσης δήμων Ελλάδος - 

Ιατρικού συλλόγου Αθηνών - περιφέρειας στερεάς Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΗ

ΠΕΝΝΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Tα ενυπόγραφα άρθρα και κείµενα απηχoύν τις απόψεις των αρθρoγράφων και δεν ταυτίζoνται  
κατ’ ανάγκη µε την άπoψη της συντακτικής επιτρoπής τoυ παρόντoς εντύπoυ

TΑ NEA ΤΗΣ E∆AE ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜO ΟΡΓΑΝO 
ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚΗΣ ΚΑΙ AΦΡO∆ΙΣΙOΛOΓΙΚΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑΣ (MH KEP∆OΣKOΠIKOY XAPAKTHPA) 

ΚΑΙ ΑΠOΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

I∆ΙOΚΤΗΣΙΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚΗ ΚΑΙ AΦΡO∆ΙΣΙOΛOΓΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

Mιχαλακoπoύλoυ 155, 115 27 Aθήνα
e-mail: edae@edae.gr • website: www.edae.gr

ΕΚΠΡOΣΩΠOYΜΕΝΗ ΑΠO ΤOΝ ΠΡOΕ∆ΡΟ ΤΗΣ κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ

Έκδοση: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΗΛ./FAX: 210 6777590

e-mail: kafkas@otenet.gr,  website: www.kafkas-publications.com

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Έλενα Λαγανά
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜARKETING ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσα Παπαθανασίου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ένια Ζεντέλη   -  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Μαρία Γκελντή
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μιχάλης Σπυρόπουλος

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ

Κ Α Υ Κ Α Σ

∆ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο  2 0 1 6 - 2 0 1 8

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EK∆ΟΣΗ ΤΗΣ Ε∆ΑΕ - NEA ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
TEYXOΣ 48 • IOYΛIOΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Πρόεδρος
∆. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Γεν. Γραµµατέας
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ

Ταµίας
∆. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 

Ειδ. Γραµµατέας
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Μέλη
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ
Π. Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆. ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΗΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Otezla 10 mg, 20 mg και 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg, 20 mg και 30 mg απρεμιλάστης. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Celgene Europe Ltd. 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge UB11 1DB, Ηνωμένο Βασίλειο

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη GENESIS Pharma.
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Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

η επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης για την 
Ελληνική δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

www.edae.gr

προσεχείς Εκδηλώσεις της Ε.δ.Α.Ε.
• 12ο πανελλήνιο συνέδριο δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, 3-6 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα

• Εαρινή Ημερίδα 2017, 8 Απριλίου, Αθήνα

• 13ο πανελλήνιο συνέδριο δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, 2-5 Νοεμβρίου 2017, θεσσαλονίκη 

• Εαρινή Ημερίδα 2018, 31 Mαρτίου, Θεσσαλονίκη
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

1. Διαβάζετε τα «Νέα της ΕΔΑΕ» όταν τα λαμβάνετε;

  Nαί  Όχι

2.  Πιστεύετε ότι στην παρούσα μορφή, τα «Νέα της ΕΔΑΕ» έχουν χρήσιμη ύλη για τους 
δερματολόγους – αφροδισιολόγους;

  Nαί  Όχι

3.  Ποιο από τα παρακάτω θέματα της τωρινής ύλης των «Νέων της ΕΔΑΕ» σας ενδιαφέ-
ρει πιο πολύ;

  Nέα για τη Δράση της ΕΔΑΕ

   Νέα που αφορούν την επαγγελματική κατοχύρωση των  Δερματολόγων – Αφρο-
δισιολόγων

  Επιστημονικά νέα

  Ανασκόπηση επιστημονικών θεμάτων

  Θέματα που αφορούν την ιατρική γενικότερα

4.  Ποιο από τα παρακάτω θα ήταν χρήσιμη προσθήκη στα «Νέα της ΕΔΑΕ» (παραπάνω 
από μία απαντήσεις);

   Θέματα που αφορούν συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, κατευθυντή-
ριες οδηγίες, και

   Θέματα που αφορούν  οργάνωση ιατρείου και «τεχνική κατάρτιση» 

  Επιστημονικά θέματα 

   Άρθρα – γνώμες  από ειδικούς πάνω σε επίκαιρα θέματα ή ιδιαίτερα γνωστικά 
αντικείμενα

5. Ποια μορφή των «Νέων της ΕΔΑΕ» είναι προτιμότερη κατά τη γνώμη σας;

  Έντυπη  Ηλεκτρονική (on line)

Άλλα σχόλια για το πώς μπορεί να βελτιωθούν τα «Νέα της ΕΔΑΕ»: 

Παρακαλώ επιστρέψτε το συμπληρωμένο έντυπο στην επομένη συνεδρία της ΕΔΑΕ ή απα-
ντήστε στο ερωτηματολόγιο, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.edae.gr, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση edae@edae.gr.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο  
σχετικά με τα «Nέα της ΕΔΑΕ»
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική δερματολογική και αφροδισιολογική Εταιρία» (Ε.δ.α.Ε.), 
που εδρεύει στην αθήνα (οδός μιχαλακοπούλου αρ. 155) και εκπροσωπείται νόμιμα.

προσ
το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία γενικό νοσοκομείο παίδων «η αγια σοφια» που εδρεύει στην αθήνα 

(οδός Θηβών και παπαδιαμαντοπούλου) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΕνΩπιον παντοσ αρμοδιου δικαστηριου και πασησ αρχησ

δυνάμει του καταστατικού μου, νομίμως εγκριθέντος και 
δημοσιευθέντος, έχω έννομο συμφέρον να σας δηλώσω τα 
ακόλουθα:

προσφάτως περιήλθε εις γνώση μου ανακοίνωσή σας, στην 
επίσημη ιστοσελίδα σας στο διαδίκτυο (http://www.paidon-
agiasofia.gr), η οποία έχει ως ακολούθως:

Από το περιεχόμενο της ανωτέρω ανακοινώσεώς σας είναι πρό-
δηλο αφ’ ενός μεν ότι προσβάλλεται βάναυσα το κύρος, η προ-
σωπικότητα και η αξιοπρέπεια των μελών μου, που είναι ιατροί 
δερματολόγοι – αφροδισιολόγοι, ως και το κύρος μου ως επιστη-
μονικού σωματείου αυτών, αφ’ ετέρου δε ότι δημιουργούνται πε-
πλανημένες εντυπώσεις εις το κοινόν, κατά παράβαση της ισχύου-
σας νομοθεσίας.

και τούτο διότι με την ανακοίνωσή σας αυτήν το «δερματολο-
γικό» τμήμα, το οποίο o οργανισμός του Νοσοκομείου σας προ-
βλέπει να ανήκει στον Β’ παθολογικό τομέα της Ιατρικής σας Υπη-
ρεσίας και να παρέχει προς το κοινό ιατρικές υπηρεσίες υπό τη συ-
γκεκριμένη ονομασία, σεις, όλως αυθαιρέτως, «μετονομάζετε» σε 
τμήμα «παιδιατρικής δερματολογίας» κατά παράβαση των διατά-
ξεων του άρθρου 6 παραγρ. 1 της Υ4α/οικ. 123764/2012 Υπουρ-
γικής Αποφάσεως (φΕκ 3485/Β/31.12.2012) περί του «οργανι-
σμού» του Νοσοκομείου σας, που ορίζουν ότι η Ιατρική Υπηρεσία 
σας «διαρθρώνεται σε τομείς, στους οποίους λειτουργούν τμήμα-
τα κατά ειδικότητα….» και ότι «οι τομείς διαρθρώνονται σε τμήμα-
τα και μονάδες ως εξής: α) ….., β) Β’ πΑθοΛογΙκοσ τομΕΑσ, 
τμημΑτΑ: 1. παιδιατρικό, 2. παιδιατρικής Αιματολογίας – ογκο-
λογίας, 3. ογκολογικό, 4. δερματολογικό….».

Επισημαίνεται δε ότι στην παραγρ. 8 του άρθρου 7, με τίτλο «δι-
άρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας», του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού συστήματος Υγείας και άλλες διατά-
ξεις» (φΕκ 37 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται πως 
«σε κάθε τμήμα (Νοσοκομείου) προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ει-
δικότητος, που κατέχει θέση συντονιστή διευθυντή ή ο μοναδικός 
διευθυντής ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας σε βαθ-
μό διευθυντή» και κατ’ ακολουθίαν, στο εν λόγω τμήμα, όπου διε-
νεργούνται ιατρικές πράξεις της ειδικότητας της δερματολογίας – Α-
φροδισιολογίας, είναι νόμιμο και επιτρεπτό να αναφέρεται η ειδικό-
τητα αυτή ακριβώς όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και 8 του Ν.δ. 
3366/1955 «περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρι-
κών ειδικοτήτων και άλλων διατάξεων» και στο π.δ. 415/1994 «πε-
ρί του χρόνου ειδίκευσης των ιατρών για την απόκτηση ειδικότη-
τος» και ουχί ως παιδιατρική δερματολογία, όπως σεις με την άνω 
ανακοίνωσή σας εσφαλμένα πληροφορείτε το κοινόν, αφού, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία, «παιδιατρική δερματολογία» ού-
τε ως ιατρική ειδικότητα υπάρχει, ούτε ως ιατρική εξειδίκευση, και 

Εξώδικη δήλωση - Πρόσκληση - 
Διαμαρτυρία και επιφύλαξη
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

κατά συνέπειαν ούτε ως …. «αντίστοιχο» τμήμα Ιατρικής Υπηρεσί-
ας Νοσοκομείου τινός.

περαιτέρω, εις την επίμαχη ανακοίνωσή σας αναφέρετε αναλη-
θώς ότι η στελέχωση του προκειμένου τμήματος απαρτίζεται από 
την παιδίατρο κ. μανθούλα Βάλαρη, ενώ, αντιθέτως, αληθές τυγ-
χάνει ότι το τμήμα τούτο στελεχώνουν οι ιατροί κ.κ. κωνσταντί-
νος μυριδάκης ως διευθυντής, γεώργιος Ζαραφωνίτης ως Επιμε-
λητής Α’ και κωνσταντίνα μπάρκα ως Επιμελήτρια Β’, οι οποίοι έ-
χουν την ειδικότητα της δερματολογίας – Αφροδισιολογίας και εί-
ναι άπαντες μέλη μου.

Όπως δε γνωρίζετε καλώς, στην επίσημη ιστοσελίδα σας ο δι-
οικητής και εκπρόσωπος του Νοσοκομείου σας κ. Εμμ. παπασάβ-
βας, απευθυνόμενος προς τους γονείς ασθενών του Νοσοκομείου 
σας, τους ενημερώνει επί λέξει ότι «στην ιστοσελίδα μας έχετε την 
δυνατότητα να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 
τα τμήματα που διαθέτουμε και θα θέλατε να επισκεφθείτε, τις ε-
ξειδικευμένες παροχές που προσφέρονται καθώς και τρόπους επι-
κοινωνίας». το περιεχόμενο όμως της ως άνω ανακοινώσεώς σας 
είναι, κατά τα προεκτεθέντα, ανακριβές και μη σύννομο.

Επειδή εξ όλων των προαναφερθέντων είναι φανερόν ότι προ-
σβάλλεται όχι μόνον το κύρος μου και το κύρος και το επιστημονικό 
και επαγγελματικό συμφέρον των δερματολόγων ιατρών – μελών 
μου, αλλά συγχρόνως δημιουργείται με τα ως άνω παραπλανητι-
κώς δηλωθέντα παρ’ υμών στην επίσημη ιστοσελίδα σας, εσφαλ-
μένη πληροφόρηση του κοινού για τα υπάρχοντα τμήματα του Νο-
σοκομείου σας, για τα ονόματα του ιατρικού προσωπικού που τα 
στελεχώνει και παρέχει τις υπηρεσίες του προς αυτό, για τις ανα-
γνωρισμένες από την πολιτεία ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις 
και κατά συνέπειαν για ιατρικά θέματα και κίνδυνος για την δημόσι-
α υγεία, διαμαρτύρομαι, ως έχον το προς τούτο έννομο συμφέρον, 
για την ως άνω παράνομο και αντιδεοντολογική συμπεριφορά σας, 
και σας προσκαλώ, όπως αμελλητί, άμα τη επιδόσει της παρούσης 
μου, λάβετε τα προσήκοντα μέτρα για την τήρηση της νομιμότη-
τος, της καλής πίστεως και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, 

προβείτε εις την άρση των εκ των μη συννόμων ενεργειών σας συ-
νεπειών, αποσύρετε από το διαδίκτυο κάθε αναφορά σας περί λει-
τουργίας στο Νοσοκομείο σας δήθεν τμήματος «παιδιατρικής δερ-
ματολογίας» και περί στελέχωσης του προκειμένου δερματολογι-
κού τμήματος δήθεν από την παιδίατρο κ. μ. Βάλαρη, συντάξετε 
και αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας νέα ανακοίνωση αναφέροντας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ονομασία του δερμα-
τολογικού τμήματος της Ιατρικής Υπηρεσίας σας ορθά, και την στε-
λέχωση αυτού όπως πράγματι ισχύει, από τους δερματολόγους ι-
ατρούς κ.κ. κων. μυριδάκη ως διευθυντή, γ. Ζαραφωνίτη ως Επι-
μελητή Α’ και κ. μπάρκα ως Επιμελήτρια Β’, απέχετε δε εις το μέλ-
λον από πάσα παρόμοια ενέργεια ή συμπεριφορά.

Εν εναντία περιπτώσει σας δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι να ενερ-
γήσω καθ’ υμών τα νόμιμα.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρού-
σα προς ον απευθύνεται, νομίμως εκπροσωπούμενο, προς γνώση 
του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την πα-
ρούσα μου εις την οικεία έκθεση επιδόσεώς του.

Επεκολλήθη ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ.

Αθήνα, 6.7.2016
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

ΔικΗγορικο γρΑφΕιο κΑΤΕρινΑσ γυφΤΑκΗ & συνΕργΑΤων

ANAKOINΩΣΗ
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
το δσ της ΕδΑΕ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενη-
μερώσει ότι, μετά το εξώδικο της ΕδΑΕ στο νοσοκομείο 
«πΑΙδωΝ», η δ/νση του νοσοκομείου αφήρεσε από την 
ιστοσελίδα τα επίμαχα σημεία που αφορούσαν την παι-
δοδερματολογία.

δελτ ίο τύπου

σΥμμΕτοΧη 
IASIS PHARMA 

στo Kλινικο φροντιστηριο 
τησ ΕδαΕ

SikYon CoaST
ΞΥΛοκΑστΡο κοΡΙΝθΙΑσ

17-18/09/2016

η Ελληνική δερματολογική & αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕδΑΕ) διοργάνωσε με 
απόλυτη επιτυχία κλινικό φροντιστήριο, με θέμα: «Ακμή: Από το Α έως το ω», στις 17 
– 18 σεπτεμβρίου 2016, στο Ξενοδοχείο Sikyon Coast, στο Ξυλόκαστρο κορινθίας. 
η ιαSIS PHARMA έγινε αρωγός στην προσπάθεια αυτή, συμμετέχοντας με 2 από το 
μεγάλο εύρος προϊόντων που διαθέτει στο χώρο της δερματολογίας.
To ιsotroin, isotretinoin, είναι ρετινοειδές που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ακμής 
και αποτελεί το μοναδικό προϊόν στην ελληνική αγορά που διατίθεται σε soft caps των 
10mg & 20mg, αλλά και στην περιεκτικότητα των 40mg, βοηθώντας τον δερματολόγο 
να ρυθμίσει καλύτερα την απαιτούμενη δοσολογία του ασθενούς.
Επίσης, για πρώτη φορά στο χώρο της δερματολογίας, η ιASIS PHARMA παρουσίασε 
το Contrahist, levocetirizine. πρόκειται για αντισταμινικό νεότερης γενιάς, με ισχυρή 
και εκλεκτική ανταγωνιστική δράση στο επίπεδο των περιφερικών H1 υποδοχέων, με την 
εμφάνιση όμως λιγότερων παρενεργειών σε σύγκριση με εκείνα της 1ης γενιάς. 
το Contrahist, κυκλοφορεί σε δύο μορφές: δισκία για ενήλικες και παιδιά άνω των 6 
ετών και σιρόπι με υπέροχη γεύση αγριοφράουλας, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες 
με δυσκολία δυσκαταποσίας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

προς
την Ελληνική δερματολογική και αφροδισιολογική Εταιρία (Ε.δ.α.Ε.)

Αθήνα, 28.09.2016 

σε απάντηση του από 20.09.2016 ερωτήματός σας, σχετικά 
με τη διαχείριση «Ιατρικών Αποβλήτων», έχω την τιμή να σας 
εκθέσω τα εξής: 

το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των Αποβλήτων Υγειονο-
μικών μονάδων (ΑΥμ) ορίζεται, σε εθνικό επίπεδο, από τις δι-
ατάξεις του Ν. 4042/2012 με τίτλο «ποινική προστασία του πε-
ριβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/Εκ - πλαίσι-
ο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 
οδηγία 2008/98/Εκ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής», του Ν. 1560/1986 
«περί προστασίας του περιβάλλοντος», ως ισχύει σήμερον, και 
της Υπουργικής Απόφασης κΥΑ 146163/2012 «μέτρα και Ό-
ροι για τη διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών μονάδων» 
(φΕκ Β’ 1537). 

στο άρθρο 4 παρ. 1 της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως ορί-
ζεται ότι «η διαχείριση των ΑΥμ πραγματοποιείται κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 24, 25 και 
29 του Ν. 4042/2012 (ΑÁ  24), σχετικά με την προστασία της αν-
θρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, την ευθύνη για τη δι-
αχείριση των αποβλήτων, τη διευρυμένη ευθύνη του παραγω-
γού και την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχεί-
ρισης των αποβλήτων…..». την περιβαλλοντικά ασφαλή δια-
χείριση των ΑΥμ καθορίζουν οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές 
διαχείρισης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της Υπουργι-
κής Αποφάσεως, σχετικά με τη συλλογή - συσκευασία και σή-
μανση των αποβλήτων, τη μεταφορά, την αποθήκευση εντός 
και εκτός της υγειονομικών μονάδων, τις μεθόδους επεξεργα-
σίας καθώς και για τις μελέτες οργάνωσης των εγκαταστάσεων 
και των εργασιών διαχείρισης. Επίσης, με το παράρτημα ΙΙ αυ-
τής, επιβάλλεται η κατάρτιση εσωτερικού σχεδιασμού διαχείρι-
σης αποβλήτων για κάθε Υμ. 

Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων είναι οι Υ-
γειονομικές μονάδες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που α-
σκούν δραστηριότητα που σχετίζεται με την παραγωγή ή διαχεί-
ριση ΑΥμ και από την οποία προέρχονται τα ιατρικά απόβλητα. 

με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ανωτέρω κΥΑ ως Υγειονο-
μικές μονάδες (Υμ) οι οποίες πρέπει να μεριμνούν για τη δια-
χείριση των αποβλήτων τους, θεωρούνται οι εξής: 
• Δημόσια θεραπευτήρια (ΔΘ), 
• Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (ΙΘ) 
• Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 
• Δημοτικά Ιατρεία (ΔΙ) 
• ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας (ΝΠΙΔ) 
•  Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών ορ-

γανισμών (π.χ. κλινικές ΙκΑ) (ΙκΑ) 

•  Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ενόπλων δυνάμε-
ων (στρατιωτικά νοσοκομεία) (σΝ) 

• Κέντρα αιμοδοσίας (ΚΑ) 
• Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια (ΔΕ) 
• Μικροβιολογικά εργαστήρια (Μ) 
• Οδοντιατρεία (ΟΔ) 
• Κτηνιατρικές κλινικές (ΚΚ) 
• Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια. 

περαιτέρω, εις την παρ. 4 του άρθρου 3 της ιδίας Υπουργικής 
Αποφάσεως προβλέπεται ότι «στις διατάξεις της παρούσας από-
φασης υπάγεται και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
με μολυσματικές ή μη ιδιότητες, ανεξαρτήτως ποσότητας, τα ο-
ποία παράγονται κατά την άσκηση διαφόρων δραστηριοτήτων, 
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 2, παράγραφος 5 της 
παρούσας απόφασης και σχετίζονται με πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας και με την κατÁ  οίκον περίθαλψη ασθενών, λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας απόφασης». 
Εις δε το άρθρο 13 παρ. 4 αυτής ορίζεται ότι «με μέριμνα των 
διευθύνσεων Υγείας, από τις οποίες χορηγείται άδεια λειτουρ-
γίας, οι Υμ που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότη-
ση και παράγουν ΕΑΥμ, υποχρεούνται να τα παραδίδουν σε 
αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανο-
μένου του οικείου δημοτικού συστήματος συλλογής και μετα-
φοράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης». 

Ας αναφερθεί ότι, τόσον με τον Ν. 4042/2012 όσο και με τον 
Ν. 1560/1986 προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 
για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκαλεί ρύπαν-
ση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

τέλος, με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της υπ’ αριθμ. πρ.: οικ. 
29960/3800 Εγκυκλίου του Υπουργείου περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥπΕκΑ), κατηγοριοποιήθηκαν τα Ιατρικά Απόβλη-
τα και ωρίσθη ο τρόπος διαχείρισής τους από τις Υμ. Ειδικότε-
ρα, εις το παράρτημα Ι και με κωδικό ΕκΑ: 180103 αναφέρο-
νται ενδεικτικά οι βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέ-
ρια κ.λ.π., ως επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά, η δι-
αχείριση των οποίων, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, απαιτεί α-
ποστείρωση ή/και αποτέφρωση. 

στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

με εκτίμηση, 
κατερίνα γυφτάκη

δΙκηγοΡΙκο γΡΑφΕΙο 
κΑτΕΡΙΝΑσ γΥφτΑκη κΑΙ σΥΝΕΡγΑτωΝ

Ιατρικά Απόβλητα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΕΕΔΑ

προς
το δ.σ. και τα μέλη της ΕδαΕ.

Αθήνα, 12.09.2016 

με την παρούσα έχω την τιμή να σας εκθέσω τα ακόλουθα: 
για την lege artis άσκηση των καθηκόντων σας, απαιτείται κατά την έκδοση, κατόπιν αιτήματος οδηγού ή επιβάτου 
μοτοσικλέτας πάσχοντος εκ δερματοπάθειας, ιατρικού πιστοποιητικού περί της υγιεινής του κατάστασης, να μην α-
ναφέρεται από εσάς ως οδηγία και κατά την εκτίμησή σας σύσταση, η μη χρήση παρ΄ αυτού προστατευτικού κρά-

νους για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθενείας του. και τούτο διότι: 

Εις το άρθρο 12 παράγρ.6 του Ν. 2696/1999 περί του «κώδι-
κα οδικής κυκλοφορίας», όπως έχει αντικατασταθεί με το άρ-
θρο 10 του Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι: «οι 

οδηγοί και οι επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτρο-
χων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο υποχρεούνται να φορούν προ-
στατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο. με απόφαση του Υπουργού 
μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα χαρακτηριστικά, οι 
προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της διάταξης αυτής. με την ίδια απόφαση καθορίζονται 
και οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή». 

στον καταλαμβανόμενο επ’ αυτοφώρω να διαπράττει την άνω πα-
ράβαση οδηγό ή επιβάτη μοτοσικλέτας, επιβάλλονται τα προβλεπό-
μενα υπό του κ.ο.κ. διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις. 

Επίσης εις την υπ’ αριθμ. ΥΑ 16703/167/2001 Υπουργική Από-
φαση (φΕκ Β’ 538/2001), η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του 
ως άνω άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 2696/1999 και καθόρισε τα χα-
ρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά 
με τα προστατευτικά κράνη για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλά-
των, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, καθώς και τις εξαιρέ-
σεις από την υποχρέωση αυτή, ορίζεται, μεταξύ άλλων: 

αρΘρο 2 
Χαρακτηριστικά - προδιαγραφές προστατευτικών κρανών 

το προστατευτικό κράνος που χρησιμοποιείται από οδηγό ή επι-
βάτη μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή τρίτροχου οχήματος χωρίς 
κουβούκλιο, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές 
του κανονισμού Α22 της οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη 
(ο.Ε.Ε.) του οργανισμού ηνωμένων Εθνών (οηΕ), όπως ισχύει. 

αρΘρο 3 
Έγκριση τύπου προστατευτικού κράνους 

για να διαπιστωθεί αν ένας τύπος προστατευτικού κράνους πληροί 
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του κανονισμού Α22 της ο.Ε.Ε. 
του ο.η.Ε., υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση 
τεχνολογίας οχημάτων του Υπουργείου μεταφορών και Επικοινω-
νιών επικυρωμένο αντίγραφο της έγκρισης τύπου του εξεταζόμενου 
προστατευτικού κράνους άλλου συμβαλλόμενου μέρους που ε-
φαρμόζει τον κανονισμό Α22, περιλαμβανομένων της έκθεσης δο-
κιμών και του δελτίου πληροφοριών βάση των οποίων έχει εκδοθεί 
η έγκριση τύπου. η δ/νση τεχνολογίας οχημάτων στη συνέχεια εκ-
δίδει το «δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου», το οποίο κοινοποι-
εί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
στις αρμόδιες δημόσιες αρχές που διενεργούν σχετικούς ελέγχους. 

αρΘρο 4 
Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης προστατευτι-
κού κράνους οι οδηγοί και επιβάτες: 
1.  Ελαφρών τετράτροχων που λογίζονται σύμφωνα με τον κ.ο.κ. 

ως μοτοποδήλατα ή τρίτροχα οχήματα, εφόσον φορούν ζώνες α-
σφαλείας που ικανοποιούν τις διατάξεις της κΥΑ 22529/1883/98 
(ΒÁ  956), όπως ισχύει. 

2.  δικύκλων μοτοποδηλάτων ή μοτοσικλετών, που φορούν ζώνες α-
σφαλείας εφόσον ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α.  τα οχήματα αυτά φέρουν εκ κατασκευής ζώνες ασφαλείας για 

τον οδηγό και τον επιβάτη, που πληρούν τις διατάξεις της κΥΑ 
22529/1883/98 (ΒÁ  956), όπως εκάστοτε ισχύει, και 

β. τ α οχήματα αυτά έχουν προστατευτικό κουβούκλιο, καθώς και 
άλλους μηχανισμούς για την προστασία οδηγού και επιβάτη, και 

γ.  Βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία άλλου συμβαλλόμε-
νου μέρους που εφαρμόζει τον κανονισμό Α22, ότι στο κρά-
τος αυτό δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικού κρά-
νους για το συγκεκριμένο τύπο μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέ-
τας και ότι τα συστήματα ασφαλείας των οχημάτων αυτών πα-
ρέχουν προστασία στους χρήστες τους ισοδύναμη τουλάχιστον 
με αυτή που παρέχει η χρήση του προστατευτικού κράνους». 

Εκ των ανωτέρω, σαφώς προκύπτει ότι μόνον στις περιπτώσεις 
του άρθρου 4 της προεκτεθείσης Υπουργικής Απόφασης εξαιρού-
νται οι οδηγοί και επιβάτες μοτοσικλετών της υποχρεώσεως να φο-
ρούν προστατευτικό κράνος, και κατ’ ακολουθίαν, και όσοι εξ αυ-
τών πάσχουν εκ δερματοπάθειας και δεν εμπίπτουν στις άνω εξαιρέ-
σεις, οφείλουν όταν αποφασίζουν να οδηγούν, να τηρούν τον κώδι-
κα οδικής κυκλοφορίας και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέ-
τρα προκειμένου η οδήγησή τους να είναι ασφαλής. 

Λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν αφενός μεν το γεγονός ότι τα κράνη, 
προ της θέσεώς τους σε κυκλοφορία, έχουν τύχει της απαιτούμε-
νης κατ΄ άρθρ. 3 της άνω Υπουργικής Αποφάσεως εγκρίσεως, και 
αφετέρου την δυνατότητα κάθε οδηγού ή επιβάτου μοτοσικλέτας 
να προβαίνει σε τρόπους και σε μέσα ώστε να αποφεύγει την άμε-
ση επαφή του τριχωτού ή του δέρματος της κεφαλής του με την ε-
σωτερική επιφάνεια του κράνους, δεν υπάρχει νόμω και ουσία βά-
σιμος λόγος που να μπορεί να άρει την νόμιμη υποχρέωση των πα-
σχόντων εκ δερματοπάθειας οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών να 
φορούν προστατευτικό κράνος, ή που να δικαιολογεί τυχόν οδηγί-
α ή σύσταση του θεράποντος ιατρού τους προς αυτούς για μη χρή-
ση κράνους κατά την οδήγηση, προκειμένου να αντιμετωπίζουν α-
ποτελεσματικότερα την ασθένειά τους. 

Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών 
για μη χρήση κράνους 

συνεπεία δερματοπάθειας
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Υπενθυμίζεται ότι εις το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3418/2005 περί 
του «κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας» ορίζεται ότι: «ο ιατρός έχει κα-
θήκον αληθείας προς τον ασθενή. οφείλει να ενημερώνει πλήρως 
και κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγεί-
ας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ια-
τρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επι-
πλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και 
για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπο-
ρεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικο-
νομικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του και να προ-
χωρεί, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων». 

Εκείνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και που προσδιορίζει και την 
έκταση και τα όρια της ενημέρωσης του ασθενούς από πλευράς του 
ιατρού, είναι ο ασθενής να λαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών 
που εκάστοτε καθίσταται αναγκαίο ώστε να έχει κάθε φορά μία πλή-
ρη εικόνα της κατάστασης της υγείας του και να μπορεί ο ίδιος να 
λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις που αφορούν στη ζωή, την υ-
γεία και σωματική ακεραιότητά του, με σκοπό να αποφασίσει για τις 
επόμενες ιατρικές ενέργειες (διαγνωστικές, θεραπευτικές ή/και ιατρο-
χειρουργικές επεμβάσεις), αλλά και να ακολουθήσει εκείνο τον τρό-
πο ζωής που επιβάλλεται εκάστοτε από την ιατρική επιστήμη προς 
βελτίωση ή μη επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, τηρώντας 
συγχρόνως τους νόμους του κράτους. 

το καθήκον του ιατρού σε ενημέρωση του ασθενούς αποσκοπεί 
στο έννομο αγαθό της ζωής και υγείας του ασθενούς και υλοποιεί-
ται, πέραν των άλλων, και με οδηγίες προς τον ασθενή τι θα πρέπει 
να πράττει και να παραλείπει προκειμένου να συμβάλλει στην εν γέ-
νει βελτίωση και μη επιδείνωση της υγείας του. 

οι οδηγίες αυτές, οι οποίες είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ια-
τρικής επιστήμης, είναι σκόπιμο να συνάδουν και με τους κανόνες της 
ισχύουσας νομοθεσίας, διότι, κατ’ αυτόν τον τρόπον, στην περίπτω-
ση ατυχήματος οδηγού ή επιβάτου μοτοσικλέτας που κατέχει σχετι-
κό ιατρικό πιστοποιητικό, είναι αδύνατον να στοιχειοθετηθεί ευθύνη 
του ιατρού (ποινική ή αστική, πειθαρχική, ηθική αυτουργία κ.λ.π.), 
αφού από πλευράς του ουδεμία υπάρχει ενέργεια ή παράλειψη που 
να επιφέρει ή να επιταχύνει κάποιο αποτέλεσμα (σωματική βλάβη, 
θάνατο του ασθενούς, φθορά περιουσίας, χρηματική ικανοποίηση, 
διοικητικό πρόστιμο κ.λ.π.). τυχόν τέτοιος ισχυρισμός του ασθενούς 
(ή των οικείων του σε περίπτωση θανάτου) δεν θα έχει νομικό ή ου-
σιαστικό έρεισμα και θα απορριφθεί, δεδομένου ότι ο παθών είχε ε-
νημερωθεί από τον ιατρό, εγνώριζε το πρόβλημά του και ώφειλε ο 
ίδιος να λάβει τα μέτρα του, ενδεικτικό δε της ελλείψεως οποιασδή-
ποτε αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της συμπεριφοράς του ιατρού και 
του επελθόντος αποτελέσματος, θα είναι εν προκειμένω το γεγονός 
ότι ο ασθενής με δική του πρωτοβουλία απεφάσισε να οδηγεί παρα-
νόμως και χωρίς τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας. 

περαιτέρω, ως προς την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών, ας ανα-
φερθεί ότι στο άρθρο 5 του κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας ορίζεται 
μεταξύ άλλων: «… 2. ο ιατρός οφείλει, όταν συντάσσει πάσης φύ-
σεως ιατρικά πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, να αναφέρει το σκοπό 
για τον οποίο προορίζονται, καθώς και το όνομα του λήπτη του πι-
στοποιητικού. 3. τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύ-
σεις εκδίδονται μετά από προηγούμενη γραπτή ή προφορική αίτηση 
του προσώπου στο οποίο αφορούν ή, κατÁ  εξαίρεση, τρίτου προσώ-
που που έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει, καθώς και όταν 
αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο. Ειδικά τα ιατρικά πιστοποιητικά 
που αφορούν στην παρούσα κατάσταση του ασθενούς προϋπο-
θέτουν την προηγούμενη εξέταση του ασθενούς. Η έκδοση ανα-
ληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό 
αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί που εκ-
δίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδί-

δουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον 
ποινικό κώδικα.»

Επίσης, εις το άρθρο 221 παράγρ. 1 του ποινικού κώδικα, όπου 
προβλέπεται το έγκλημα της ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης, ορίζε-
ται ότι: «γιατροί… που εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις, οι 
οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δημόσια, δημοτική ή κοι-
νοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε μία ασφαλι-
στική επιχείρηση ή που μπορούν να ζημιώσουν έννομα και ουσιώδη 
συμφέροντα άλλου προσώπου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο 
ετών και με χρηματική ποινή. Αν οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προ-
ορίζονται για δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιμωρούνται με 
φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή, με στέρηση 
των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63 αριθμ. 
1, ως και με απαγόρευση ασκήσεως του επαγγέλματός τους για χρο-
νικό διάστημα ένα μήνα μέχρις έξι μήνες». 

για την αντικειμενική θεμελίωση της άνω αξιόποινης πράξης απαι-
τείται και το ψεύδος της χορηγηθείσης ιατρικής πιστοποιήσεως. Ήτοι 
το κείμενό της να είναι εσωτερικά εσφαλμένο περιέχοντας σε ουσιώδη 
βαθμό περιστατικά που αντιτίθενται στην αντικειμενική πραγματικότη-
τα ή στην ιατρική εμπειρία και γνώση. η αναλήθεια μπορεί να αφορά 
τις εμπειρικές διαπιστώσεις του εκδόντος ή/και το διατυπούμενο συ-
μπέρασμα. το ψεύδος πρέπει να αναφέρεται σε πραγματικά περιστα-
τικά, καθώς η τυποποίηση του αδικήματος αφορά περίπτωση διανο-
ητικής πλαστογραφίας και μόνον γεγονότα είναι δεκτικά πιστοποίησης. 

Υποκειμενικώς απαιτείται δόλος, ο οποίος περιλαμβάνει αφενός μεν 
τη γνώση με την έννοια της βεβαιότητας (εντελούς γνώσης - επίγνω-
σης) περί την αναλήθεια του περιεχόμενου της πιστοποιήσεως, αφε-
τέρου δε τη θέληση εκδόσεως και παραδόσεως αυτής σε τρίτον, αρ-
κούντος και του ενδεχόμενου μόνον, σε ό,τι αφορά τον προορισμό 
της έγγραφης πιστοποιήσεως, να παράσχει πίστη στις αρχές. 

διευκρινίζεται πως όταν ενεργητικό υποκείμενο της ψευδούς πιστο-
ποιήσεως είναι ιατρός, ο οποίος υπό την ιδιότητα του δημοσίου υ-
παλλήλου υπηρετεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα έχοντος τη μορφή Νο-
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου, και συντάσσει ψευδές κατά το 
περιεχόμενο δημόσιο έγγραφο, εφαρμογή για την ποινική του ευθύ-
νη έχει όχι η προαναφερθείσα διάταξη της ψευδούς ιατρικής πιστο-
ποίησης του άρθρου 221 του ποινικού κώδικα η οποία συντάσσε-
ται από ιδιώτη ιατρό, αλλά η περί ψευδούς βεβαιώσεως διάταξη του 
άρθρου 242 του π.κ., η οποία ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι: «1. Υπάλ-
ληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισμέ-
νων δημοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθε-
ση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμω-
ρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 2… 3. Αν όμως ο υπαί-
τιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να 
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλά-
ψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη, εάν το συνολικό όφε-
λος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ.». 

τέλος, ας τονισθεί το γεγονός ότι σήμερα περισσότερο από κάθε 
άλλη εποχή, άγονται ενώπιον των δικαστηρίων οι ιατροί για σφάλμα-
τα, υποτιθέμενα ή πραγματικά, διαπραχθέντα από αυτούς κατά την ά-
σκηση του επαγγέλματός τους και κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, 
το καλύτερο μέσο πρόληψης και άμυνας στο φαινόμενο της αμφισβή-
τησης που βιώνει σήμερα το ιατρικό σώμα είναι η προσήλωση του 
ιατρού στο καθήκον του και στις βασικές αρχές της ιατρικής δεοντο-
λογίας παράλληλα με την κατά νόμον σχέση του με τον ασθενή του. 

στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

με εκτίμηση, 
κατερίνα γυφτάκη

δΙκηγοΡΙκο γΡΑφΕΙο 
κΑτΕΡΙΝΑσ γΥφτΑκη κΑΙ σΥΝΕΡγΑτωΝ
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προς 
1. την «Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων δερματολόγων - αφροδισιολόγων» (Ε.Ε.Ε.δ.α.). 

2. Tο δ.σ. του ιατρικού συλλόγου χίου. 

γνΩμοδοτηση
ΕρΩτημα: «κατά πόσο, με ποιες προϋποθέσεις και με ποια δι-
αδικασία επιτρέπεται η συνεργασία ανάμεσα σε ιατρό (είτε δερ-
ματολόγο είτε ιατρό άλλης ειδικότητος μη επεμβατικής) με υφι-
στάμενο και νομίμως λειτουργούν εργαστήριο αισθητικής α. εί-
τε με τη μορφή συστέγασης, β. είτε με την ίδρυση εταιρίας, γ. εί-
τε με σύμβαση εργασίας ή έργου». 

με το από 8.7.2016 έγγραφο της «Επαγγελματικής Ένωσης Ελλή-
νων δερματολόγων – Αφροδισιολόγων» και το συνημμένο εις αυτό α-
πό 7.7.2016 έγγραφο του δ.σ. του Ιατρικού συλλόγου Χίου, ζητείται 
κατά την εκτίμησή μου γνωμοδότηση, σχετικώς με το προεκτεθέν ερώ-
τημα, το οποίο είχε υποβάλει με την από 7.6.2016 αίτησή της η δικη-
γόρος Χίου κ. σταματία σακουλά προς τον άνω Ιατρικό σύλλογο. Ετέ-
θη υπ’ όψιν μου το από 23.6.2016 γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομι-
κής συμβούλου του ιδίου Ιατρικού συλλόγου κ. Έλενας παπαευαγγέ-
λου, με το οποίο αύτη εκφράζει επί του προκειμένου ερωτήματος την 
άποψη ότι «είναι κατά νόμο δυνατή η συστέγαση εργαστηρίου αισθη-
τικής και ιατρείου δερματολόγου τηρουμένων των όρων και προϋπο-
θέσεων που διέπουν τη λειτουργία του εκάστοτε φορέα ή κατηγορί-
ας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και υπό τους όρους και προδια-
γραφές που ορίζουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. γ.π./οικ.4963/2014 Υ-
πουργικής Απόφασης». 

δεν ετέθη υπ’ όψιν μου η επικαλουμένη παρά της ανωτέρω κ. στ. σα-
κουλά υπ’ αριθμ. 1176/2012 γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου κ. 
Χάρη πολίτη σε ερώτηση που κατέθεσε ο Ιατρικός σύλλογος δράμας. 

Επίσης, με το προαναφερθέν έγγραφο της «Ε.Ε.Ε.δ.Α.» και το συνημ-
μένο εις αυτό από 7.7.2016 έγγραφο του δερματολόγου - μέλους της 
κ. Ευαγγ. φαρμάκη, ζητείται η επισήμανση παρ’ εμού όσων διατάξεων 
της νομοθεσίας, της διεπούσης τη συνεργασία δερματολόγων με Εργα-
στήρια Αισθητικής, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να γνωρίζουν οι ιατροί 
δερματολόγοι σε ενδεχομένη τοιαύτη συνεργασία τους. 

η απάντησή μου στο εξεταζόμενο ερώτημα έχει ως ακολούθως: 

α. κρισιμΕσ διαταΞΕισ 
α1. το Σύνταγμα, στο άρθρο 1, ορίζει ότι « 1. καθένας έχει δικαί-

ωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμε-
τέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον 
δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το σύ-
νταγμα ή τα χρηστά ήθη. 2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επι-
κράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής…. 3…….4. 
……5. καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας …..», και 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 ότι «το κράτος μεριμνά για την υ-
γεία των πολιτών …..».

α2. ο Νόμος 3919/2011 ΦΕΚ Α’ 32/2.3.2011 «Αρχή της επαγ-

γελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών 
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», ορίζει, μεταξύ άλ-
λων, τα ακόλουθα: 
(α) στο άρθρο 1 ότι: «1. για την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την ά-
σκησή τους ισχύει η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 
1 του συντάγματος). 2. οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που α-
φορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων επιβάλλεται να 
ερμηνεύονται σε αρμονία προς την αρχή της επαγγελματικής ελευθερί-
ας και της προστασίας του ανταγωνισμού. …». 

[Ας σημειωθεί ότι ο νομοθέτης επέμεινε, επειδή ειδικότερες διατάξεις 
μπορεί να υπερτερούσαν ως ειδικότερες έναντι του ν. 3919/2011, και ό-
ρισε με ρητή διάταξη ότι: «β. Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 
και 3 του νόμου αυτού καταργούνται.»] 
(β) στο άρθρο 2 ότι: «1. οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσί-
α περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελ-
μάτων, πέραν εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία διαλαμβάνεται 
ρύθμιση στο κεφάλαιο ΒÁ  του παρόντος, καταργούνται μετά την πάρο-
δο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 

2. ως περιορισμοί, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, 
νοούνται οι εξής: 
α)  η ύπαρξη, δυνάμει προβλέψεως νόμου, περιορισμένου αριθμού προ-

σώπων τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελμα σε όλη την 
επικράτεια ή σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, είτε ο αριθμός αυ-
τός ορίζεται ευθέως είτε προσδιορίζεται εμμέσως βάσει πληθυσμιακών 
ή άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής αδείας για την άσκη-
ση του επαγγέλματος μόνο προς συμπλήρωση του αριθμού τούτου. 

β)  η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση ε-
παγγέλματος από την εκτίμηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύ-
παρξη πραγματικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχου-
σα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους των προσώπων που έ-
χουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι 
ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθÁ  όλη την επικράτει-
α είτε σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εν όψει αφÁ  ενός του α-
ριθμού των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα και αφÁ  ετέρου 
των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως απο-
δέκτη των υπηρεσιών αυτών. 

γ)  η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω 
από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο 
είναι αυτή επιτρεπτή. 

δ)  η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των εγκα-
ταστάσεων προσώπων που ασκούν το επάγγελμα. 

ε)  η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων ε-
γκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότε-
ρες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. 

στ)  η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθε-

Μορφές συνεργασίας Ιατρών 
με Εργαστήρια Αιθητικής

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

εστίαση στην καθημερινότητα... 
όχι στην Ψωρίαση

ημέρες

Αθήνα, 11.8.2016 
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σης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών ε-
γκαταστάσεων 

ζ)  η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλματος ή η απαγόρευση της ασκή-
σεως του υπό ορισμένη ή ορισμένες εταιρικές μορφές ή ο αποκλει-
σμός της ασκήσεώς του υπό εταιρική μορφή, επιτρεπομένης μόνο της 
ατομικής ασκήσεως αυτού. 

η)  η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμετοχή στη σύνθεση 
του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρ-
ξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας. 

θ)  η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθε-
ση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών είτε αυτές ορίζονται ευθέ-
ως είτε προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρ-
δους ή με άλλο ποσοστιαίο υπολογισμό. 

ι)  η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέ-
ρει μαζί με τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες. 
3. με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργι-

κού συμβουλίου εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, μπορεί να αρθούν και άλλοι περιορισμοί πέραν εκεί-
νων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

4. με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του καθÁ  ύ-
λην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού οικονομικών, ύστερα α-
πό σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι δυνατή η θέ-
σπιση παρεκκλίσεως σε σχέση προς ορισμένο επάγγελμα από τις δια-
τάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 
1 του άρθρου 3, εάν: 
Ι.  με τον περιορισμό αυτόν επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού λό-

γου δημοσίου συμφέροντος και 
ii.  ο περιορισμός αυτός είναι πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την εξυ-

πηρέτηση του και, από απόψεως εντάσεως της επεμβάσεως στη σφαί-
ρα της οικονομικής ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη 
σπουδαιότητα του επιδιωκομένου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού λό-
γου δημοσίου συμφέροντος, και 

iii.  ο περιορισμός αυτός δεν εισάγει άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανά-
λογα με την ιθαγένεια ή όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα με 
την έδρα τους». 

(γ) στο άρθρο 3, με τίτλο «κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων 
προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων», ότι: 
1.  η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγ-

γέλματος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο 
κεφάλαιο ΒÁ  του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συ-
ναρτάται προς την αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμο-
διότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει μετά 
πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Α-
πό το χρονικό εκείνο σημείο και με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στο επόμενο εδάφιο το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως, μετά πάρο-
δο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του συνοδευο-
μένη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρο-
μής των νομίμων προϋποθέσεων στις κατά τις ισχύουσες στο χρο-
νικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική 
αρχή. η αρχή αυτή δύναται εντός 3 μηνών από τη λήψη της αναγγε-
λίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτω-
ση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο 
ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. 

2.  με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του καθÁ  ύλην 
αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού οικονομικών εντός τεσσάρων 
(4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι δυνα-
τή η θέσπιση εξαιρέσεως ως προς ορισμένο επάγγελμα από τη διά-
ταξη της προηγούμενης παραγράφου, αν η διατήρηση του νομικού 
καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας επιβάλλεται από 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και με την επιφύλαξη 
της αρχής της αναλογικότητας.

α3. στο άρθρο 46 του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δί-
καιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης 
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά 

με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργά-
νων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την ψυχι-
κή υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοι-
πές διατάξεις» [φΕκ Α 145], όπου προβλέπεται η συστέγαση των μο-
νάδων π.φ.Υ., ορίζονται τα ακόλουθα: 

«Αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 4208/2013 («Ρυθμίσεις Υπουρ-
γείου Υγείας κ.α. διατάξεις») ως εξής: 

«1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
Υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυϊατρεία δύνανται να συστεγάζο-
νται, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη εταιρικής σχέσης μεταξύ τους, με ερ-
γαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, 
γραφεία διαιτολογικά, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων, 
τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη λειτουργία 
του εκάστοτε φορέα ή κατηγορίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Αποκλείονται της συστέγασης: 
α.  τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα οδοντοτεχνικό εργαστήρια και οι μονά-

δες χρόνιας αιμοκάθαρσης, εκτός των νοσοκομείων και κλινικών και 
β.  τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστα-

σης μεταξύ τους αλλά και με τους λοιπούς ιδιωτικούς φορείς παρο-
χής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, όταν παρέχουν συ-
ναφείς υπηρεσίες φροντίδας υγείας του ασθενή, 

γ.  οι λοιποί ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας Υγείας μεταξύ τους, όταν παρέχουν συναφείς υπηρεσίες φρο-
ντίδας υγείας του ασθενή. 
3. Χορηγείται χωριστή βεβαίωση λειτουργίας από την καθ ύλην και 

κατά τόπον αρμόδια αρχή ή υπηρεσία για καθέναν από τους συστεγα-
ζόμενους φορείς, εργαστήρια, γραφεία, καταστήματα, τηρουμένων των 
τεχνικών προδιαγραφών, πολεοδομικών διατάξεων, κτιριακών κανονι-
σμών, όρων και προϋποθέσεων. 

με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο ελάχιστος χώρος 
αναμονής στις περιπτώσεις συστέγασης της παρούσας νομοθετικής δι-
άταξης, κάθε τεχνική, τεχνολογική, κτιριακή λεπτομέρεια, μετρικά στοι-
χεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στους 
βοηθητικούς χώρους.»

α4. με την υπ’ αριθμ. Γ.Π./ ΟΙΚ.4963/2014 Υπουργική Απόφα-
ση «Τεχνικές Προδιαγραφές για την συστέγαση ιδιωτικών φορέ-
ων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (φΕκ Β’ 
2308/27.08.2014) προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«Άρθρο 1 
Επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρω-

τοβάθμιας φροντίδας υγείας (π.φ.Υ), χωρίς την ύπαρξη εταιρικής σχέ-
σης μεταξύ τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 
46 του Ν. 4272/2014. κατά τα λοιπά η συστέγαση είναι δυνατόν να γί-
νει με τις ακόλουθες αρχές και προϋποθέσεις: 

γΕνικΕσ αρχΕσ 
ως συστεγαζόμενες μονάδες (σμ) ορίζονται οι μονάδες της παρ. 1 

του άρθρου 46 του Ν. 4272/2014, δηλαδή τα ιατρεία, οδοντιατρεία και 
πολυϊατρεία που συστεγάζονται με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες α-
δυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, γραφεία διαιτολογικά, λογο-
θεραπευτών, εργοθεραπευτών και ψυχολόγων. το πολυϊατρείο θεω-
ρείται ως μία συστεγαζόμενη μονάδα. 

οι απαιτούμενες επιφάνειες για τους βασικούς χώρους και τη διάταξή 
τους στα κτίρια είναι αυτές που προβλέπονται από τις κατά περίπτωση ι-
σχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για κάθε μια συστεγαζόμε-
νη μονάδα χωριστά. στην περίπτωση της συστέγασης κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 4272/2014 και για λόγους ομαλής λει-
τουργίας των συστεγαζόμενων μονάδων, προβλέπονται κοινοί χώροι 
υποδοχής και αναμονής του κοινού («reception», Χωλ εισόδου, κ.λπ.), 
καθώς επίσης και κοινοί βοηθητικοί χώροι. (W.C. κοινού, Χώροι η/μ 
εγκαταστάσεων, αποθηκευτικοί χώροι αναλώσιμων- λοιπού υλικού). 

οι προδιαγραφές για τις επιφάνειες των κοινών χώρων περιγράφο-
νται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Άρθρο 2 
σε όλα τα υποψήφια προς συστέγαση κτίρια πρέπει να ελέγχεται η νο-

μιμότητα των υφισταμένων κατασκευών, η εκπλήρωση των όρων και 
των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς 
και τις ανωτέρω προδιαγραφές, καθώς και η λειτουργικότητα του κτιρίου. 
2.1.  Νομιμότητα κτιρίου:…2.2. προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία…
2.3. Εγκατάσταση των σμ στο κτίριο: 

Όταν οι σμ στεγάζονται σε κτίριο στο οποίο υπάρχουν και άλλες χρή-
σεις (γραφεία, κατοικίες, καταστήματα, ή/ και άλλες εμπορικές χρήσεις) 
απαιτούνται τα κάτωθι: 
•  Να προβλέπεται η συγκεκριμένη χρήση από τον κανονισμό του κτιρί-

ου ή ομόφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου. (Άρθρο 
9 π.δ. 84/2001). 

•  Να προβλέπεται η συγκεκριμένη χρήση από τους ισχύοντες όρους δό-
μησης του ακίνητου. 

•  Εξασφάλιση προσβασιμότητας σε άτομα με προβλήματα κινητικής α-
ναπηρίας. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νοκ-(Ν. 
4067/2012.). 
Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση των σμ σε επικοινωνούντα κτίρια, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νοκ άρθρο 23 παρ. 5 του Ν. 4067/2012 
(φΕκ 79 Α/9-4-2012), εφόσον κατά τα λοιπά συντρέχουν και οι ανωτέ-
ρω προϋποθέσεις. 

Άρθρο 3 
κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 84/2001 όπως ισχύει κα-

θώς και τα π.δ. και οι διατάξεις για τα λοιπά συστεγαζόμενα επαγγέλματα. 
ΑσφΑΛΕΙΑ κΑΙ ομΑΛη ΛΕΙτοΥΡγΙΑ 
η ομαλή λειτουργία των σμ εξασφαλίζεται από το απαιτούμενο κα-

τά μονάδα προσωπικό. 

Άρθρο 4 
σε ότι αφορά στα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά ισχύουν τα ορι-

ζόμενα για κάθε σμ από τις επί μέρους διατάξεις». 
(ακολουθούν διατάξεις της ιατρικής νομοθεσίας) 

α5. με το άρθρο 28 του Ν. 3846/2010 «»Θέματα εργασιακά –κοινων. 
Ασφάλισης – ΟΑΕΕ-ΟΓΑ-Ιατροφ/κή Περίθαλψη» (φΕκ Α’ 66/11.5.2010) 
η διάταξη του άρθρου 13 του Νόμου 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και 
Οργάνωση Συστήματος Υγείας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2256/1994 (φΕκ 196Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 33 του Ν. 3329/2005 (φΕκ 81 Α’), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

1. η ιατρική και οδοντιατρική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδι-
ωτικού τομέα παρέχεται από τους εξής φορείς: α. Ιδιωτικά ιατρεία και ο-
δοντιατρεία, β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία. γ. Ιδιωτικά 

διαγνωστικά εργαστήρια, δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και α-
ποκατάστασης. 

2. η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών 
και οδοντιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (π.φ.Υ.) 
χορηγείται σε: 
α.  φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ια-

τρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, 
β.  φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρεί-

ου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού δια-
γνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής 
και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παρο-
χή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ά-
σκησης επαγγέλματος,

γ.  νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών π.φ.Υ., 

δ.  αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστη-
ριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής α-
νατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους. 
για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουργίας απαιτείται η 

υποβολή αναγγελίας έναρξης από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκ-
πρόσωπο της εταιρείας ή του αστικού συνεταιρισμού, η οποία συνοδεύ-
εται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους διακοσί-
ων (200) ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία - οδοντιατρεία και παράβολο τε-
τρακοσίων (400) ευρώ για τα ιδιωτικά πολυϊατρεία - πολυοδοντιατρεί-
α, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσι-
κής ιατρικής και αποκατάστασης. το ύψος του παραβόλου μπορεί να α-
ναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας 
και του Υπουργού οικονομικών.» [η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με 
την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 6 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, 
φΕκ Α 222/12.11.2012 «Έγκριση μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσι-
ονομικής στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 
4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα-
τηγικής 2013-2016» (Α’222). 

3. (η παράγραφος αυτή, με την οποία οριζόταν ότι σε περίπτωση που 
φορέας παροχής υπηρεσιών π.φ.Υ. ήταν νομικό πρόσωπο, η πλειοψη-
φία του μετοχικού κεφαλαίου (51% τουλάχιστον), εταιρικών μεριδίων, 
εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου ανήκει υποχρεωτικά σε ειδικευμένους 
ιατρούς ή οδοντιάτρους, καταργήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 
1ε του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, φΕκ Α 222/12.11.2012). 

4. οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται 
να λειτουργούν και σε μη συνεχόμενα κτίρια, τα οποία θα έχουν λειτουργι-
κή αυτοτέλεια και δεσμεύονται στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών 
του π.δ. 84/2001. [η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαρά-
γραφο ΙΒ.3 περ. 6 του άρθρου πρώτου του προεκτεθέντος Ν.4093/2012]. 

α.α. χΩροι ΕπιφανΕια 
χΩρου μ2 

Ελαχιστη 
διασταση μ παρατηρησΕισ 

1 πΡοθΑΛΑμοσ 3,00 - προαιρετικός για το σύνολο των σμ 

2 ΑΝΑμοΝη ΑΝΑ σμ 

(1) 
4,00/μο-

νάδα 
(2) 

2,00/μο-
νάδα 

2,50 

(1) Ισχύει για τον προσδιορισμό επιφάνειας ενιαίου χώρου αναμονής έως τρι-
ών (3) σμ 
(2) για κάθε επιπλέον σμ ισχύει 3,00 μ²/μονάδα 
σε περίπτωση που η μία σμ είναι ιατρείο ειδικότητος παιδιατρικής, Ψυχιατρικής 
ή δερματολογίας απαιτείται χωριστή αναμονή 
σε περίπτωση πολυιατρείου τα ελάχιστα τ.μ. του χώρου αναμονής υπολογίζο-
νται σύμφωνα με το π.δ.84/ 2001, όπως ισχύει.

3 κοΙΝοσ ΧωΡοσ - γΡΑμμΑτΕΙΑ 5,00 2,50 η επιφάνεια αντιστοιχεί στο σύνολο των σμ 

4 W.C. πΡοσωπΙκοΥ 1,5 0,90 η επιφάνεια αναλογεί σε 3 σμ 

5 W.C. ΑτομωΝ μΕ ΑΝΑπηΡΙΑ / 
ΕμποδΙΖομΕΝωΝ 4,5 1,5 *τοποθετείται 1 W.C. ανά 3 σμ (Νοκ –Ν. 4067/2012 άρθρα 26-27) 

6
ΧωΡοΙ γΙΑ τηΝ φΥΛΑΞη ΕΙδωΝ 
κΑθΑΡΙοτητΑσ / ΑποθηκΕΥτΙ-

κοΙ ΧωΡοΙ 
- -μπορεί να είναι κοινοί για όλες τις σμ 

- η συνολική επιφάνεια εξαρτάται από τις ανάγκες των επιμέρους σμ 

7 W.C. ΑσθΕΝωΝ 
(ΙΑτΡΙκησ ΕΙδΙκοτητΑσ 1,5 0,90

*Άμεση πρόσβαση από το χώρο εξέτασης 
*τοποθετείται όπου απαιτείται από τις ισχύουσες κατά περίπτωση προδιαγρα-
φές (γυναικολογικό – μαιευτικό – ουρολογικό –δερματ. Αφροδ. –παιδιατρικό) 
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5. (η παράγραφος αυτή, με την οποία οριζόταν ότι οι επιστημονικά υ-
πεύθυνοι και επιστημονικοί διευθυντές των φορέων της παραγράφου 1, 
πρέπει να ανήκουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο της περιφέρει-
ας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας π.φ.Υ. και απαγορεύεται να ορι-
στούν επιστημονικά υπεύθυνοι ή επιστημονικοί διευθυντές ή να παρέ-
χουν υπηρεσίες οποιασδήποτε μορφής σε περισσότερους από δύο φο-
ρείς π.φ.Υ., καταργήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 1ε του άρ-
θρου πρώτου του Ν.4093/2012). 

6. Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας παρέχονται και από 
άλλους φορείς, όπως τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, καθώς 
και από λοιπούς επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, 
όπως εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά., για τη λει-
τουργία των οποίων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες για κάθε κα-
τηγορία διατάξεις. 

7. με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ρυθμιστούν οι ειδικότερες προ-
ϋποθέσεις, όροι και προδιαγραφές [αδειοδότησης και] λειτουργίας των 
φορέων π.φ.Υ. του παρόντος άρθρου. με το ίδιο ή άλλο προεδρικό δι-
άταγμα μπορεί να ορισθούν κριτήρια και περιορισμοί, που άπτονται της 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, καθώς 
και να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με [τη νομική μορφή], τον 
τρόπο λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης των φορέων π.φ.Υ. ακόμα 
και κατά τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων εν γένει για τα νομικά 
πρόσωπα του Εμπορικού και του Αστικού δικαίου και να καθοριστούν 
μεταβατικές ρυθμίσεις για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό-
μου υφιστάμενους φορείς π.φ.Υ., καθώς και ο χρόνος και τα ειδικότερα 
ζητήματα που αναφέρονται στην προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις. 
[η παράγραφος αυτή τέθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 3846/2010 
«Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (φΕκ/Α’/ 
66) και οι λέξεις «αδειοδότησης και» και «τη νομική μορφή» διαγράφη-
καν με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 7α και 7β του άρθρου πρώτου του 
Ν.4093/2012. το προβλεπόμενο με την διάταξη αυτή προεδρικό διάταγ-
μα δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα]. 

8. μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τους 
φορείς της παραγράφου 1 ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 84/2001 (φΕκ 
70 Α’) κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του 
παρόντος….». 

α6. ο Νόμος 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (φΕκ/Α’/53) 
ορίζει στο άρθρο 1, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«1. ως πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του νό-
μου αυτού, νοείται το σύστημα παροχής σε ατομικό και οικογενειακό επί-
πεδο δέσμης βασικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

…………….. 
3. η πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει: 

α.  τις υπηρεσίες υγείας, που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ί-
δρυμα…..». 

β.  την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών και τον σχεδιασμό και 
υλοποίηση μέτρων για την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή 
της υγείας […]. 

α7. Π.Δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδια-
γραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)», (φΕκ/Α’/70). 

(το παρόν πδ, εξεδόθη βάσει της ειδικής εξουσιοδοτήσεως της διάτα-
ξης της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992, όπως είχε αντικαταστα-
θεί και ίσχυε με το άρθρο 4 του Ν. 2256/1994 «συμβούλιο κρίσης και 
επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» 
(φΕκ Α’ …./1996), είχε καταργηθεί με το άρθρο 17 του πδ 180/2009 
(φΕκ Α’210) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την 
ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτο-
βάθμιας φροντίδας Υγείας (π.φ.Υ.), και επανήλθε σε ισχύ, με την επιφύ-
λαξη των οριζομένων στην παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992, 
ως ισχύει, με το άρθρο 2 του π.δ. 188/2009 «κατάργηση υπ’ αριθμ. 
180/2009 π.δ. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για 
την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών πρω-
τοβάθμιας φροντίδας Υγείας (π.φ.Υ.)» (Α’216/19.10.2009) με το οποίο 

ορίζεται ότι: «Από το υπÁ  αριθμ. 84/2001 προεδρικό διάταγμα το οποί-
ο επανέρχεται σε ισχύ, αναστέλλεται για διάστημα τριών (3) μηνών η ε-
φαρμογή των διατάξεων: άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. β, άρθρο 11 παρ. 1 ε-
δαφ. η, παρ. 2, παρ. 3 εδαφ. α-δ, παρ. 4 εδάφ. β, άρθρο 14 παρ. 1 και 
παρ. 2 εδάφ. δ». περαιτέρω, διατάξεις του εν λόγω π.δ./τος καταργή-
θησαν, αντικατεστάθησαν ή τροποποιήθησαν με τον Ν. 4093/2012 (φΕκ 
Α’ 222/12.11.2012 και πλέον ισχύουν σήμερον, ως κατωτέρω, και ε-
φαρμόζονται εν συνδυασμώ με την Υ.Α Υ3β/γ.π.οικ. 24948/13.3.2012 
(ακολουθεί υπό στοιχ. Α8) και την Υ.Α. γ.π. /οικ. 72218/2014 που τρο-
ποποίησε τα Α’ και Β’ παραρτήματα του). 

το π.δ. 84/2001, όπως ισχύει σήμερον, ορίζει στα παρακάτω άρθρα 
του, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(α) στο άρθρο 1 ότι: 
«1. οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 

Υγείας (π.φ.Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι λειτουρ-
γούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την εποπτεία και τον έ-
λεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του γενικού γραμματέα της οικείας περι-
φέρειας και του Υπουργού Υγείας και πρόνοιας, καθώς και του οικείου 
Ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου. 

2. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας (π.φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι: 
α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία 
β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία 
γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια 
δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

3. στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις «άδεια λει-
τουργίας» και «άδεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «βεβαίωση λειτουρ-
γίας» και «βεβαίωση» αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυ-
σης» ο όρος αυτός καταργείται και όπου αναφέρεται «ιατρική εταιρεία» 
ή «ιατρικές εταιρείες» οι λέξεις «ιατρική» και «ιατρικές» διαγράφονται.» 
[η παρ.3 προστέθηκε με την περ. 2α της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρ-
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012].

(β) στο άρθρο 2 ότι: 
«1. Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθ-

μισμένος και εξοπλισμένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α. και 
Β. του παρόντος, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστή-
μη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου, που χορη-
γείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

το Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας. 
2. Ιδιωτικό πολυϊατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο είναι η σύνθεση 

τουλάχιστον τριών ιατρείων ή και λοιπών εξεταστικών μονάδων, κατά την 
έννοια του παραρτήματος ΑÁ  του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή 
αντιστοίχως η σύνθεση τριών τουλάχιστον οδοντιατρείων, που στεγάζο-
νται σε λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από κάθε άλλη χρήση χώρο, 
όπως αυτός περιγράφεται στο μέρος τρίτο του παραπάνω παραρτήματος. 

το ιδιωτικό πολυϊατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο δεν διαθέτει κλί-
νες νοσηλείας. 

Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιδιωτι-
κού πολυοδοντιατρείου χορηγείται «και» σε εταιρείες που συνιστώνται, 
εποπτεύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με 
την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών 
διατάξεων του παρόντος π. δ/τος». [η λέξη «μόνο» αντικαταστάθηκε ως 
άνω με τη λέξη «και» με την περ. 2β της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρ-
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012]. 

(γ) στο άρθρο 4 παραγρ. 1, υπό τον τίτλο «δικαιούχοι» ότι: 
«1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών 

π.φ.Υ. χορηγείται: 
α.  σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του 

ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 
β.  σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ι-

διωτικού φορέα ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή 
υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης ασκή-
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σεως επαγγέλματος. 
γ.  σε νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών π.φ.Υ. και με 
την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοι-
πών διατάξεων του παρόντος. 

δ.  σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργα-
στηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογι-
κής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους. 

«ε» («δ). Είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύ-
ο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας ή δύο ή περισσότε-
ρους οδοντιάτρους στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώ-
ρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρό-
νους υποδοχής των ασθενών». οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν α-
πό την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση της κοινής άδειας, να 
υποβάλουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο, των οποίων είναι 
μέλη, συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο 
από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει 
τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά τους οικονομικούς όρους, για 
την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτών 
προς τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και τους κα-
νόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας. το δ.σ του αντίστοι-
χου συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μέσα σε ε-
ξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να απορρί-
ψει το συμφωνητικό συνεργασίας μερικώς ή στο σύνολο ή να προτεί-
νει τροποποιήσεις, κατÁ  εφαρμογή των διατάξεων για την άσκηση του 
ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και τους εκάστοτε ισχύοντες 
κώδικες Ιατρικής και οδοντιατρικής δεοντολογίας. Εάν παρέλθει άπρα-
κτη η παραπάνω προθεσμία το συμφωνητικό θεωρείται ότι εγκρίθηκε. 

«στ»(«ε). Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με ξε-
χωριστές άδειες δύο ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετι-
κής ειδικότητας, δύο ή περισσότερων οδοντιάτρων καθώς επίσης και 
δύο ή περισσότερων γιατρών και οδοντιάτρων, επιτρέπεται μόνο με 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθεμένων χώρων κύριας χρή-
σης επαρκεί για την χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύμ-
φωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 12 παραρτήματος Α΄ του πα-
ρόντος προεδρικού διατάγματος». οι άδειες λειτουργίας χορηγούνται 
μόνο μετά από θετική γνώμη των οικείων Ιατρικών ή οδοντιατρικών 
συλλόγων, οι οποίοι εξετάζουν εάν τηρούνται οι διατάξεις του παρό-
ντος προεδρικού διατάγματος και οι κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρι-
κής) δεοντολογίας και ιδίως εάν διασφαλίζεται η υγεία του κοινού. ο 
ιατρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος επιλαμβάνεται και αποφασίζει με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο (δ) και μέσα στην 
ίδια προθεσμία. 
***η παρ.1 όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του πδ 

228/2004,φΕκ Α 212/5.11.2004, αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ. 
2γ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
(φΕκ Α 222/12-11-2012) και οι περιπτώσεις δÁ  και εÁ  αναριθμήθηκαν σε 
εÁ  και στÁ  αντίστοιχα και παραμένουν ως έχουν…..». 

(δ) στο άρθρο 11, υπό τον τίτλο «Ιατρικές Εταιρίες παροχής Υπηρεσι-
ών π.φ.Υ.», ότι: 

«1. Βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών π.φ.Υ. χορη-
γείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή». 

***τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την 
περ. 2δ της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
(φΕκ Α 222/12-11-2012) 
[…] 
β.  ο σκοπός των ιατρικών (οδοντιατρικών) αυτών εταιριών συνίσταται, 

«και» στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμ-
φωνα με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και δε-
οντολογίας. 

***η λέξη «αποκλειστικά και μόνο» αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ. 
2εÁ  της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
(φΕκ Α 222/12-11-2012) 
γ.  η άδεια λειτουργίας περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατη-

γορία και το είδος των ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του 

φορέα π.φ.Υ στις ειδικότητες των ιατρών (οδοντιάτρων) που θα πα-
ρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόματα των Επιστημονικά Υπευθύ-
νων και του Επιστημονικού διευθυντή. 

δ.  δεν αποκλείεται η σύσταση εταιρείας για μία (1) ή δύο 2 μονάδες ιδι-
ωτικού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή ιδιωτικού εργαστηρίου. 

ε.  για κάθε παροχή υπηρεσίας π.φ.Υ. ορίζεται , ως επιστημονικά υπεύ-
θυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδι-
κότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδι-
κότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατά-
ξεις και από τις διατάξεις του παρόντος. 

στ.  οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύ-
θυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. 
το Επιστημονικό συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επι-
στημονικό διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συ-
νεδριάσεων του συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευ-
θύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. 

ζ.  ο Επιστημονικός δ/ντής και το Επιστημονικό συμβούλιο έχουν δικαί-
ωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση 
της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και 
ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμ-
φωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρι-
κής. η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση 
του Επιστημονικού συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυ-
γή στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. η απόφαση του ιατρι-
κού (οδοντιατρικού) συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη. 

θ.  ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύ-
εται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που 
συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής / ιδιότητας 
ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. 

ι.  σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκει-
α του ωραρίου λειτουργίας της μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας 
ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, 
ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού 
που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται 
μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα π.φ.Υ. που γνωστο-
ποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή. 

ια.  η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπευθύνου συ-
νοδεύεται, ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την 
υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση 
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συ-
γκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών π.φ.Υ. 

ιβ.  Ιατρικές Εταιρείες που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τμήματα 
και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι 
πέντε (25) άτομα, υποχρεούνται στην δημιουργία θέσης γενικού διευ-
θυντή ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για το συντονισμό και την 
εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την 
πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. και τουλάχιστον πέντε 
(5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

[…] 
4. Επί Ανωνύμων Εταιριών ισχύουν τα εξής: 

α.  το σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 (φΕκ ΑÁ  75). 
[…] 
5. το καταστατικό της ιατρικής εταιρίας, το οποίο περιέχει και τις βασι-

κές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα, με τον ο-
ποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του 
λοιπού προσωπικού, υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευσή του, στον 
ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο του τόπου που ασκεί τη δραστηριότη-
τά της η εταιρία, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη 
των όρων αυτού προς [τις διατάξεις του παρόντος] και τους κανόνες της 
ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας. 

***οι λέξεις [τις διατάξεις του παρόντος] διαγράφηκαν με την περ. 2στ 
της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (φΕκ 
Α 222/12-11-2012) 
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η κατόπιν αυτού εγγραφή της εταιρίας στα μητρώα των αιτουμένων με-
λών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβο-
λή της αίτησης για την παροχή άδειας ίδρυσης φορέα π.φ.Υ. Εάν ο Ια-
τρικός (οδοντιατρικός) σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξή-
ντα (60)ημερών από την υποβολή της δήλωσης, τεκμαίρεται η παροχή 
θετικής γνώμης και θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στα 
μητρώα αιτουμένων μελών. 

(ε) στο άρθρο 12 ότι: «για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ι-
σχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των εξής παραρτημάτων: 

1. παράρτημα Α’, όσον αφορά τους χώρους 
2. παράρτημα Β’, όσον αφορά τον εξοπλισμό». 

-  οι διατάξεις των άνω παραρτημάτων Α’ και Β’ του π.δ. 84/2001 τρο-
ποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. γ.π./οικ 72218/2014 Απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας και κοιν. Αλληλεγγύης» (φΕκ 2302/Β/27.8.2014) και, 
ως ισχύουν σήμερον, ορίζουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

πΑΡΑΡτημΑ Α’ - 
τΕΧΝΙκΕσ πΡοδΙΑγΡΑφΕσ -μΕΡοσ πΡωτο - τμημΑ Α’ - Ιατρείο - οδοντιατρείο 
[…] 
ΙΑτΡΕΙο - πΙΝΑκΑσ μΕτΡΙκωΝ στοΙΧΕΙωΝ 

α.α. χΩροι ΕπιφανΕια 
χΩρου μ2 

Ελαχιστη 
διασταση (μ) παρατηρησΕισ 

1 Ιατρείο 10,00  Χώρος κύριας Χρήσης: Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο γιατρού και εξεταστήριο που 
επικοινωνούν άμεσα 

γραφείο Ιατρού 2,80 

Εξεταστήριο 2,00

2 Χώρος Αναμονής 8,00 2,50 Χώρος κύριας χρήσης. μπορεί να περιλαμβάνεται και γραμματεία 

3 W.C. 1,50 0,90

[….]

μΕΡοσ τΡΙτο - ποΛΥΪΑτΡΕΙο – ποΛΥοδοΝτΙΑτΡΕΙο 
ποΛΥΙΑτΡΕΙο - πΙΝΑκΑσ μΕτΡΙκωΝ στοΙΧΕΙωΝ 
[….]

α.α. χΩροι ΕπιφανΕια 
χΩρου μ2 

Ελαχιστη 
διασταση μ αναλογια χΩρΩν παρατηρησΕισ 

1
Ιατρείο 

γραφείο Ιατρού 
Εξεταστήριο

10,00
--

2,80
2,00

Όπως μέρος πρώτο της παρούσας, τμήμα Α’, πίνακας 
μετρικών στοιχείων

2 W.C. ασθενών ιατρείου 1,50 0,90 Εφόσον απαιτείται από 
την ιατρική ειδικότητα

Απαιτείται σε μαιευτικό, ουρολογικό, Αφροδισιολογι-
κό, παιδιατρικό

3 θερμό Εργαστήριο προαιρετικό Όπως μέρος δεύτερο τμήμα Β’, πίνακας μετρικών στοι-
χείων

4 Εργαστήριο - παρασκευαστήριο
πυρηνικής Ιατρικής in vitro προαιρετικό Όπως μέρος δεύτερο τμήμα γ’, πίνακας μετρικών στοι-

χείων

5 Αίθουσα Απεικόνισης προαιρετικό Όπως μέρος δεύτερο τμήμα Β’, πίνακας μετρικών στοι-
χείων

6 Εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής 
in vitro, Αίθουσα y-camera προαιρετικό Όπως μέρος δεύτερο τμήμα γ’, πίνακας μετρικών στοι-

χείων Β

7 Χώροι Υποστήριξης, 
προθάλαμος Εισόδου 3,00 προαιρετικός

8 Υποδοχή – γραμματεία – Λογι-
στήριο 5,00 2,00 Χώρος κύριας χρήσης

9 Αναμονή 4,00 2,50 Ιατρείο Χώρος κύριας χρήσης για χώρο αναμονής ενιαίο

10 γραφείο Ιατρού 7,00 2,40

Εργαστήριο κλπ, για 
πάνω από 1 ιατρό 

προστίθενται 3 τ.μ. α-
νά ιατρό

Χ.κ.Χ. εφόσον έχει εργαστηριακούς ιατρούς

11 Αναμονή θερμών ασθενών Όπως μέρος δεύτερο τμήμα Β’, πίνακας μετρικών στοι-
χείων

12 W.C. θερμών ασθενών προαιρετικό μέρος δεύτερο τμήμα Β’, πίνακας μετρικών στοιχείων

13 Χώρος ανάπαυσης προσωπικού 8,00 1,00

14 W.C. κοινού – προσωπικού 1,50 0,90 Ανά 3 Ε.μ.

15 Χώρος ακαθάρτων 
και ειδών καθαριότητας 3,00 1,2

Χ.κ.Χ. 
προαιρετικός 

16 Χώρος συσκέψεων 12,00 3,00 προαιρετικό 

[σημΕΙωση: Χ.κ.Χ.= Χώρος κύριας Χρήσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού]. 
[….]
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λΕιτουργικΕσ και κατασκΕυαστικΕσ απαιτησΕισ 
1.  το πολυϊατρείο και το πολυοδοντιατρείο πρέπει να πληροί τις λει-

τουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις όλων των Εξεταστικών μο-
νάδων που το αποτελούν, όπως αναφέρεται στο παρόν παράρτημα. 

2.  οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελεύθερο πλάτος 1,10 μέτρα. 
3.  τα Ιατρεία παιδιατρικό, Ψυχιατρικό και δερματολογικό - αφροδισι-

ολογικό πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερη αναμονή τουλάχιστον 5 τ.μ. 
[…]». 

(στ) περαιτέρω, στο άρθρο 14 παρ. 2 του άνω π.δ/τος 84/2001 ως ι-
σχύει σήμερον ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Απαγορεύεται και συνεπά-
γεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της μονάδας πα-
ροχής υπηρεσιών π.φ.Υ.»: α…..β…..γ. η λειτουργία ιδιωτικών μονάδων 
παροχής υπηρεσιών π.φ.Υ., με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τις προβλε-
πόμενες κατά περίπτωση άδειες, δ……ε…., στ. η παροχή υπηρεσιών υ-
γείας, που παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής 
οδοντιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. οι φορείς πα-
ροχής υπηρεσιών π.φ.Υ. δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας, ζ. η εκτέλεση 
ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρ-
κωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία…». 

(ζ) στην παραγρ. 1 του άρθρου 15, υπό τον τίτλο «Ιατρική διαφήμιση», 
του άνω π.δ/τος, προβλέπεται ότι: 

«1. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών π.φ.Υ. 
η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή, καθώς και η αναγρα-
φή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτ-
λων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 
2194/1994 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 2256/1994 και 
συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν. 2345/1995 
(φΕκ ΑÁ  213). Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κα-
τευθυντηρίων πινακίδων), εφÁ  όσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία». 

α8. η Υπουργική απόφαση Υ3Β/Γ.Π./οικ 24948/13.3.2012 «Καθο-
ρισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για 
τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυιατρείων, 
οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων (φΕκ Β’ 713/13.3.2012), εκ-
δοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 «συγχώνευση θεραπευτηρίων κ.λ.π.» 
(φΕκ 228/Α’/2.11.2011), και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του προ-
εκτεθέντος π.δ. 84/2001 και τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, και 3 του 
Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδι-
καιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων 
(Α’32)») όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α Υ3Β/γ.π.οικ36859 (φΕκ Β’/ 
1088/2013), προβλέπει εις το πρώτο κεφάλαιό της, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«κΕφαλαιο πρΩτο - προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας 
ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων 
Άρθρο 1 - ορισμοί 

1. Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμι-
σμένος και εξοπλισμένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α. και 
Β. του π/δ 84/2001, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική ε-
πιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγ-
γέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια ή 
βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου. 

το ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας. 
2. Ιδιωτικό πολυϊατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο είναι η σύνθεση 

τουλάχιστον τριών ιατρείων ή και λοιπών εξεταστικών μονάδων, κατά 
την έννοια του παραρτήματος ΑÁ  π/δ 84/2001 ή αντιστοίχως η σύνθεση 
τριών τουλάχιστον οδοντιατρείων, που στεγάζονται σε λειτουργικά ενιαί-
ο και ανεξάρτητο από κάθε άλλη χρήση χώρο, όπως αυτός περιγράφε-
ται στο μέρος τρίτο του παραπάνω παραρτήματος.

το ιδιωτικό πολυϊατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο δεν διαθέτει κλί-
νες νοσηλείας. 

Άρθρο 2 - Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας 

1. για τη νόμιμη λειτουργία ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και 
πολυοδοντιατρείου απαιτείται άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας. Από 1-1-
2012 η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται από τους κατά τόπους Ιατρι-
κούς και οδοντιατρικούς συλλόγους, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός 
από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με την κατάθεση όλων 
των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. 
Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος απορρίπτεται η σχετική αίτηση με 
αιτιολογημένη απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. ο 
οικείος σύλλογος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά την 
κατάθεση τους. σε περίπτωση ελλείψεων, ζητείται η συμπλήρωση τους. 

2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μηνός, αρμόδιος 
για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κατά τόπο οι-
κείος περιφερειάρχης. η αρμοδιότητα του περιφερειάρχη ισχύει και σε 
περίπτωση υποβολής ένστασης. 

3. Όμοιες βεβαιώσεις απαιτούνται και σε περίπτωση μεταστέγασης, ε-
πέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών π.φ.Υ. των προηγούμενων παραγράφων. 

Άρθρο 3 - Δικαιούχοι 
1. Βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και 

πολυοδοντιατρείου χορηγείται: 
α.  σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού ε-
παγγέλματος. 

β.  σε φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ι-
ατρείου, πολύιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζε-
ται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή ο-
δοντίατρος κάτοχος άδειας ασκήσεως ή βεβαίωσης αναγγελίας ασκή-
σεως επαγγέλματος. 

γ.  σε νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών π.φ.Υ. 

δ.  σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματικών ιατρών εργα-
στηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής 
ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους 

ε.  Είναι δυνατή η χορήγηση μίας (κοινής) βεβαίωσης λειτουργίας σε δύο 
ή περισσότερους ιατρούς ή οδοντίατρους «της αυτής ειδικότητας», στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλ-
λά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών. 

ζ.  Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με αυτοτελείς 
βεβαιώσεις λειτουργίας, δύο (2) ή περισσότερων ιατρών ή οδοντιά-
τρων ή ιατρών και οδοντιάτρων επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι το 
σύνολο των διατεθειμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη χο-
ρήγηση αυτοτελών βεβαιώσεων λειτουργίας, ιατρείων, ή οδοντιατρεί-
ων, διαρρυθμισμένων και εξοπλισμένων σύμφωνα με τα παραρτήμα-
τα Α και Β του π.δ. 84/2001. 
*** με την ΥΑ υπ΄αριθμ. Υ3β/γ.π./οικ. 36859 (φΕκ Β 1088/30.4.2013), 

προστέθηκαν οι λέξεις «της αυτής ειδικότητας», στην περ. ε) της παρα-
γράφου 1. 

[…..] 

Άρθρο 4 - Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου - οδο-
ντιατρείου 

1. για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και ο-
δοντιατρείου απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης. στις περιπτώσεις της κοινής 
βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν 
την αναγγελία έναρξης από κοινού και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρη-
μένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των 
όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του ε-
παγγέλματος και τη δεοντολογία. 

2. η αναγγελία έναρξης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δι-
καιολογητικά: 
α.  Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού ε-

παγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού ή οδο-
ντιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των ε-
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πιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό ή οδο-
ντιατρικό σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο επιστημο-
νικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του συλλόγου στην περιφέρεια του 
οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας. 

β.  συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρή-
σης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται 
το εν λόγω ιατρείο, ή οδοντιατρείο. 

γ.  Βεβαίωση από την πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχα-
νικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται 
από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρή-
σης στον προβλεπόμενο χώρο. 

δ.  κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, 
από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου 
για τη λειτουργία του φορέα. 

ε.  διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύ-
ο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προ-
ορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή 
αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι 
κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγρα-
φές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του π.δ. 84/2001 (ΧκΧ, 
ή ΧκΧ*, ή xx**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ό-
τι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνε-
χόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης. 

στ.  κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επι-
στημονικό εξοπλισμό του ιατρείου ή οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του π.δ. 84/2001 

ζ.  Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης 
της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλει-
στικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού. 

η.  πιστοποιητικό σήμανσης Ce για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδο-
ντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. 

θ.  Απόδειξη Ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην 
οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού 
των διακοσίων (200) ευρώ. το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμό-
ζεται μετά την πάροδο διετίας με απόφαση του δ.σ του οικείου συλ-
λόγου. σε περίπτωση που ο Ιατρικός ή οδοντιατρικός σύλλογος δεν 
αποφανθεί επί της αιτήσεως εντός μηνός από την υποβολή όλων των 
δικαιολογητικών, υποχρεούται να αποδώσει το ποσό αυτό στην περι-
φέρεια, με τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. 

ι.  πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελ-
ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύου-
σες κείμενες διατάξεις. 

ια.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά 
υπευθύνου. σε περίπτωση Νομικού προσώπου ή αστικού ιατρικού 
συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του 
νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του δ.σ. (σε περίπτωση ανωνύ-
μου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου. 

ιβ.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστη-
μονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του 
ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 

3. Όταν η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε 
αστικό ιατρικό συνεταιρισμό, την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπο-
βάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. στην περίπτωση αυτή εκτός των δικαιο-
λογητικών των περιπτώσεων (β) έως και (ια) της ανωτέρω παραγράφου, 
υποβάλλονται και τα εξής: 
α.  Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και 

άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του ιατρείου ή ο-
δοντιατρείου ιατρών και οδοντιάτρων στην περίπτωση που δεν είναι 
μέλος του συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαί-
ωση λειτουργίας. 

β.  καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνε-
ταιρισμού. 

γ.  ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη 
δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνω-
στοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών. 

δ.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και 

των ιατρών ή οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύ-
εται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 

ε.  σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων. 

Άρθρο 5 - Δικαιολογητικά για τη λειτουργία πολυϊατρείου και πολυο-
δοντιατρείου. 

για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας πολυϊατρείου και πολυοδο-
ντιατρείου, απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων ό-
πως ορίζεται στο άρθρο 3 ή του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση 
νομικού προσώπου. 

στις περιπτώσεις της απλής συστέγασης της παραγράφου 1, υποπαρά-
γραφος (ε) του άρθρου 4 του πδ. 84/2001, οι δικαιούχοι υποβάλλουν 
την αναγγελία έναρξης λειτουργίας από κοινού, με θεωρημένο από αρ-
μόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνερ-
γασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλμα-
τος και τη δεοντολογία. 

1. η αναγγελία έναρξης λειτουργίας πρέπει να συνοδεύεται από τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού 
συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της ειδικότητας για τον δικαιούχο 
ιατρό ή οδοντίατρο ή τους επιστημονικά υπευθύνους ιατρούς ή οδοντι-
άτρους του Νομικού προσώπου στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή οι 
επιστημονικά υπεύθυνοι δεν είναι μέλη του συλλόγου στην περιφέρει-
α του οποίου αιτούνται τη βεβαίωση λειτουργίας, β. Βεβαίωση από την 
πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα α-
πό την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές 
διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο 
χώρο, γ. κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκα-
τοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώ-
ρου για τη λειτουργία του φορέα, δ. πιστοποιητικό καταλληλότητας α-
κτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργει-
ας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις, ε. συμβόλαι-
ο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χω-
ρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, όπου θα στεγάζεται ο εν λόγω φορέας, 
στ. διάγραμμα κάτοψης του διατεθειμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύ-
ο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προο-
ρισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρ-
χιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύ-
ριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ό-
πως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του π.δ. 84/2001 (ΧκΧ, ή ΧκΧ*, 
ή xx**), καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ί-
διο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης, 
ζ. Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο - μηχανολόγο ή διπλω-
ματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη από την οποία θα προκύπτει ότι η 
ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού, η. πιστοποιητικό πυρασφάλειας, θ. κατά-
λογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό 
εξοπλισμό του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
παραρτήματος Β του π.δ. 84/2001, ι. Υποβολή επίσημων αντιγράφων 
των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή 
της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξο-
πλισμού, ια. πιστοποιητικό σήμανσης Ce για τον χρησιμοποιούμενο ια-
τρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσί-
α, ιβ. Απόδειξη Ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου, στην περιφέρεια 
στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του πο-
σού των τετρακοσίων (400) ευρώ. το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρ-
μόζεται μετά την πάροδο διετίας με απόφαση του δ.σ. του οικείου συλ-
λόγου. σε περίπτωση που ο Ιατρικός ή οδοντιατρικός σύλλογος δεν α-
ποφανθεί επί της αιτήσεως εντός μηνός από την υποβολή όλων των δι-
καιολογητικών, υποχρεούται να αποδώσει το ποσό αυτό στην περιφέ-
ρεια, με την διαβίβαση του σχετικού φακέλου, ιγ. Απόσπασμα ποινικού 
μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. σε περίπτω-
ση Νομικού προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα 
ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των 
μελών του δ.σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονι-
κά υπευθύνου, ιδ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου 
και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ι-
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διωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 
2. στη περίπτωση που το πολυϊατρείο διαθέτει διαγνωστικό εργαστή-

ριο, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο δικαιο-
λογητικών, απαιτείται βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό 
περί της στατικής επάρκειας του ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το δια-
γνωστικό εργαστήριο, εφόσον πρόκειται για μαγνητικό τομογράφο για 
χώρο εκτός ισογείου, ή υπογείου. 

3. για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου και 
πολυοδοντιατρείου, που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ή 
αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, εκτός των δικαιολογητικών των περι-
πτώσεων (β) έως και (ιγ) της ανωτέρω παραγράφου, απαιτείται επιπλέον: 
α.  Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και 

άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων ιατρών ή οδοντι-
άτρων του ιδιωτικού πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου στην περί-
πτωση που δεν είναι μέλη του συλλόγου στην περιφέρεια του οποί-
ου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας. 

β.  καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνε-
ταιρισμού. 

γ.  ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη 
δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνω-
στοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών. 

δ.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των επιστημονικά υπευθύνων και 
των ιατρών ή οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύ-
εται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 

ε.  σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων. 

Άρθρο 6 - «Επιτροπή Ελέγχου ιατρείων, Πολυϊατρείων, οδοντιατρείων, 
Πολυοδοντιατρείων» 

στο άρθρο αυτό ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
«1. στην έδρα κάθε ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου συνίσταται 

Επιτροπή, η οποία αποτελείται από…..2. Έργο της Επιτροπής είναι: α. η 
γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των άνω φορέ-
ων, μετά από επιτόπιο έλεγχο, β. η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων 
αυτών κατά την λειτουργία τους, γ. η εισήγηση για την επιβολή των ποι-
νών που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 84/2001…» 

Άρθρο 7 - Τεχνικές Προδιαγραφές 
για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης ισχύουν οι τεχνι-

κές προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β, γ του π.δ. 
84/2001, όπως ισχύει….». 

α9. με το άρθρο 35 του Ν. 4025/2011 «Συγχώνευση Θεραπευτηρίων, 
Κέντρα Αποκατάστασης, ιατροί, φάρμακα κ.λ.π.» (φΕκ Α’228/2011), 
όπως ισχύει σήμερον, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος 
και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πο-
λυοδοντιατρειών 

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρω-
ση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών, καθώς και τίτλου ιατρικής ει-
δικότητας ορίζεται ο πανελλήνιος Ιατρικός σύλλογος. με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ιατρικής 
ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋποθέσεις. 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης κα-
θορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορή-
γηση τίτλου ειδικότητας, θέματα διενέργειας εξετάσεων και λοιποί όροι 
και προϋποθέσεις. 

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρω-
ση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυ-
οδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλ-
λογος. με απόφαση του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοι-
ποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των πα-
ραπάνω ιατρείων. 

3. ο πανελλήνιος Ιατρικός σύλλογος και η Ελληνική οδοντιατρική ο-
μοσπονδία υποχρεούνται να δηλώνουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ-

πουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης που συντάσσει και τηρεί 
τον υγειονομικό χάρτη, τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που λαμβά-
νουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

«ομοίως, οι κατά τόπον ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι υποχρε-
ούνται να δηλώνουν τα ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυϊατρεία, πολυοδο-
ντιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και 
αποκατάστασης που λαμβάνουν βεβαίωση λειτουργίας.» 

***το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.2 του άρ-
θρου 28 του Ν.4238/2014 (φΕκ ΑÁ  38/17/02/2014). 

[…] 
Όλες οι διαπιστωτικές αποφάσεις των παραπάνω επιστημονικών συλ-

λόγων πρέπει να εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την 
κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων. 

«Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μηνός για θέματα 
που αναγράφονται στις παραγράφους 2 και 5 του παρόντος άρθρου, 
αρμόδιος για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κα-
τά τόπο οικείος περιφερειάρχης.» 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των παραπάνω ιδιωτικών φορέων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας». 

α10. ο Α.Ν. 1565/1939 «Περί Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος 
και Ιατρικών Ειδικοτήτων», ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

(α) στο άρθρο 7 παρ. 1 ότι: «ως ιατρικαί ειδικότητες ορίζονται αι εξής: 
1) παθολογία….11) δερματολογία – Αφροδισιολογία»…(ωσαύτως στο 
άρθρο 7 του Ν.Δ. 3366/1955 αναφέρονται οι ιατρικές ειδικότητες, μετα-
ξύ των οποίων και η δερματολογία - Αφροδισιολογία). 

(β) στο άρθρο 23 υπό τον τίτλο υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας, ο-
ρίζεται ότι: «ο ιατρός οφείλει να τηρή απόλυτον εχεμύθειαν δια παν ό,τι 
είδεν,ήκουσεν,έμαθεν ή ηννόησεν εν τη ασκήσει του επαγγέλματος αυ-
τού,και το οποίον αποτελεί απόρρητον του αρρώστου ή των οικείων αυ-
τού,εξαιρέσει των περιπτώσεων καθÁ ας ειδικαί διατάξεις Νόμων τον υπο-
χρεώνουσιν εις την αποκάλυψιν του απορρήτου τούτου». 

(γ) στο άρθρο 24 ότι: «ο ιατρός οφείλει να παρέχη μετά ζήλου ευσυ-
νειδησίας και αφοσιώσεως την ιατρικήν αυτού συνδρομήν,συμφώνως 
προς τας θεμελιώδεις αρχάς της ιατρικής επιστήμης,και της κτηθείσης πεί-
ρας,τηρών τας ισχυούσας διατάξεις περί διαφυλάξεως των ασθενών και 
προστασίας των υγειών». 

(δ) στο άρθρο 26 υπό τον τίτλο «διαφήμιση», ότι: «ουδεμία διαφήμισις 
διÁ οιουδήποτε μέσου επιτρέπεται,σχετιζομένη με την εξάσκησιν της ιατρι-
κής,εφÁ όσον υπερβαίνει τα όρια τα καθοριζόμενα δια του κατά το άρθρ.27 
του παρόντος Νόμου προβλεπομένου δεοντολογικού κανονισμού». 

(ε) στο άρθρο 112 παραγρ. 2, ότι: «θεωρείται ως θεραπευτική επέμ-
βασις και τιμωρείται με τας αυτάς ποινάς του άρθρ.111 του παρόντος Νό-
μου πάσα πράξις τελουμένη επί σκοπώ καλαισθητικώ οσάκις κατÁ αυτήν 
χρησιμοποιούνται μέσα χειρουργικά ή μηχανήματα τα οποία δια φυσι-
κών ή χημικών παραγόντων δύνανται να συντελέσωσι προς καθορισμόν 
διαγνώσεως ή να ασκήσωσιν επίδρασιν φυσιολογικήν». 

α11. στο άρθρο 1, περιπτ. 9 του Π.Δ/τος 415/1994 «Περί του χρό-
νου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» (φΕκ Α’ 236), ορί-
ζονται τα εξής: «1…2…….9. δερματολογία – Αφροδισιολογία: Απαιτεί-
ται άσκηση 4 ετών. Από αυτά: 1 έτος κλινική παθολογία, 3 έτη κλινική 
δερματολογία και Αφροδισιολογία και Εξωτερικό δερματολογικό Ιατρείο. 

το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως: 
1. κλινική δερματολογία, 2. σεξουαλικώς μεταδιδόμενα Νοσήματα 

(σύγχρονη Αφροδισιολογία), 3. παιδιατρική δερματολογία, 4. Επεμβα-
τική δερματολογία, 5. Βιοφυσική – φυτοβιολογία, 6. Ιστολογία - Ιστο-
χημεία δερματικών Νόσων, 7. Ανοσοδερματολογία, 8. κλινική μυκητο-
λογία (επιπολή δερματομυκητιάσεις), 9. κλινική βακτηριολογία, 10. Α-
ντικείμενα Επαγγελματικών δερματοπαθειών, 11. φυσιολογία - φαρμα-
κολογία - φαρμακοκινητική στο δέρμα, 12. Επιδημιολογία - πληροφο-
ρική δερματικών Νόσων, 13. Αγγειολογία και δερματικές εκδηλώσεις. 

[σημειώνεται ότι όσον αφορά στον χρόνο και στο αντικείμενο εκπαί-
δευσης της ειδικότητος της δερματολογίας έχει αρμοδίως υποβληθεί 
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πρόταση, που έχει ως ακολούθως: 
συνολικός χρόνος εκπαίδευσης: 5 έτη. 
Αντικείμενο εκπαίδευσης: η ειδικότητα της δερματολογίας – Αφροδι-

σιολογίας περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο 
ειδικευμένος δερματολόγος – Αφροδισιολόγος να είναι σε θέση να α-
ναγνωρίζει και να θεραπεύει τις συνήθεις αλλά και τις σπανιότερες πρω-
τοπαθείς και δευτεροπαθείς παθήσεις: α) του δέρματος, β) των ορατών 
βλεννογόνων, γ) της πρωκτογεννητικής περιοχής, δ) του επιπολής κυκλο-
φορικού συστήματος. πρέπει, επίσης, να μπορεί να διαγιγνώσκει και να 
αντιμετωπίζει τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Επιπλέον, πρέ-
πει να μπορεί να αφαιρεί καλοήθεις και καοήθεις βλάβες του δέρματος, 
των ορατών βλεννογόνων και των εξαρτημάτων τους. Ακόμη δε, να εί-
ναι σε θέση να εφαρμόσει νεότερες διαγνωστικές μεθόδους και θερα-
πευτικές τεχνικές που έχουν σχέση με την σύγχρονη τεχνολογία. Βασικός 
κορμός: Εσωτερική παθολογία: 12 μήνες, Ειδική Εκπαίδευση: πλαστική 
Χειρουργική: 6 μήνες και δερματολογία – Αφροδισιολογία: 42 μήνες].

α12. ο Νόμος 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (φΕκ 
287/28.11.2005), ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
(α) στο άρθρο 1 υπό τον τίτλο «Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος», ότι: 

1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε 
επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάστα-
ση της υγείας του ανθρώπου. 

2. ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευ-
νητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστε-
ρη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των αν-
θρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης. 

3. στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγο-
γράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετά-
σεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική 
συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή. 

4. ……. 
5. οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ια-

τρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευ-
τεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού 
επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας, ως 
ελεύθερο επάγγελμα ή όχι». 
(β) στο άρθρο 2, υπό τον τίτλο «η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργη-
μα», ότι: 

«1. η άσκηση της ιατρικής είναι λειτούργημα που αποσκοπεί στη διατή-
ρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της σωματικής, πνευματικής και ψυχι-
κής υγείας του ανθρώπου, καθώς και στην ανακούφισή του από τον πόνο. 

2. ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη, ασκεί το έργο του σύμφω-
να με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει, κατά την άσκηση του επαγ-
γέλματός του, να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί 
να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την 
πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα. 

3. το ιατρικό λειτούργημα ασκείται σύμφωνα με τους γενικά αποδε-
κτούς και ισχύοντες κανόνες της ιατρικής επιστήμης. διέπεται από από-
λυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια…». 
(γ) στην παραγρ. 2 του άρθρου 4, ότι: «ο ιατρός πρέπει να συνεργάζε-
ται αρμονικά με τους συναδέλφους του και το λοιπό προσωπικό….». 
(δ) στο άρθρο 11, υπό τον τίτλο «Υποχρέωση ενημέρωσης», ότι:«1. ο 
ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον ασθενή. οφείλει να ενημερώνει 
πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της 
υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ια-
τρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλο-
κές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον 
πιθανό χρόνο αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχη-
ματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παρα-
γόντων και συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί, ανάλογα, 
στη λήψη αποφάσεων,2. ……, 3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να κατα-
βάλλεται κατά την ενημέρωση που αφορά σε ειδικές επεμβάσεις, όπως 
μεταμοσχεύσεις, μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 

επεμβάσεις αλλαγής ή αποκαταστάσεως φύλου, αισθητικές ή κοσμητι-
κές επεμβάσεις». 
(ε) στην παραγρ. 1 του άρθρου 12, υπό τον τίτλο «συναίνεση του ενη-
μερωμένου ασθενή», ότι: «1. ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην 
εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συ-
ναίνεση του ασθενή….». 
(στ) στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 13, υπό τον τίτλο «ιατρικό απόρ-
ρητο», ότι: 
1.  ο ιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδή-

ποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του ή του αποκαλύπτει ο α-
σθενής ή τρίτοι, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, και 
το οποίο αφορά στον ασθενή ή τους οικείους του. 

2.  για την αυστηρή και αποτελεσματική τήρηση του ιατρικού απορρήτου 
ο ιατρός οφείλει α. να ασκεί την αναγκαία εποπτεία στους βοηθούς, 
στους συνεργάτες ή στα άλλα πρόσωπα που συμπράττουν ή συμμε-
τέχουν ή τον στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο κατά την άσκηση του 
λειτουργήματός του και β. να λαμβάνει κάθε μέτρο διαφύλαξης του 
απορρήτου και για τον χρόνο μετά την με οποιονδήποτε τρόπο παύ-
ση ή λήξη άσκησης του λειτουργήματός του. 

(ζ) στο άρθρο 14, υπό τον τίτλο «τήρηση Ιατρικού Αρχείου», ότι: 
1.  ο ιατρός υποχρεούται να τηρεί ιατρικό αρχείο, σε ηλεκτρονική ή μη 

μορφή, το οποίο περιέχει δεδομένα που συνδέονται αρρήκτως ή αιτιω-
δώς με την ασθένεια ή την υγεία των ασθενών του. για την τήρηση του 
αρχείου αυτού και την επεξεργασία των δεδομένων του εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (φΕκ 50 Α΄)….., 6. ο ιατρός τηρεί τα 
επαγγελματικά του βιβλία με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 
Ιατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων…». 

(η) στην παραγρ. 1 του άρθρου 16, ότι «ο ιατρός οφείλει να γνωρίζει 
τον κοινωνικό χαρακτήρα του λειτουργήματός του και έχει την υποχρέ-
ωση, με βάση τις γνώσεις του, τις δεξιότητες και την πείρα που έχει α-
ποκτήσει, να εφιστά την προσοχή της κοινότητας, στην οποία ανήκει, σε 
θέματα που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποι-
ότητας των ιατρικών υπηρεσιών». 
(θ) στο άρθρο 17, υπό τον τίτλο «διαφήμιση - παρουσία ιατρών στα 
μέσα μαζικής Ενημέρωσης», ότι: 

1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική 
δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμ-
μεσα, η οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του 
υποκίνηση. 

2. Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινα-
κίδων ή επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, δημοσιευμάτων 
ή οποιασδήποτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσε-
ων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο. κατÁ  εξαίρεση επιτρέπεται η χρή-
ση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8. 

3. Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή 
κερδοσκοπικό περιεχόμενο, καθώς και η ανάρτηση πινακίδων σε εξώ-
στες, παράθυρα ή άλλα σημεία εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου 
της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού και την 
πρόσοψη του κτιρίου. οι διαστάσεις των πινακίδων οι οποίες επιτρέπε-
ται να αναρτηθούν στην κύρια είσοδο της επαγγελματικής έδρας του ι-
ατρού δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερες των 0,25 Χ 0,30 εκατο-
στών και περιέχουν υποχρεωτικά και μόνον το όνομα, το επώνυμο, τον 
αριθμό μητρώου του οικείου Ιατρικού συλλόγου, τους μόνιμους τίτλους 
που έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα, την ειδικότητα και τις ημέρες και 
ώρες των επισκέψεων. Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και ο 
φωτισμός των πινακίδων. 

[…] 
5. οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των ανωτέρω ή παρεμφερών στοι-

χείων από τρίτους, οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας, συνεργασίας ή 
εξάρτησης από τον ιατρό, με έμμεσο ή άμεσο σκοπό τη διαφήμισή του, 
συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις σε βάρος του ιατρού, τις οποίες προβλέ-
πει ο νόμος, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ιατρός γνώριζε τις ενέργειες 
των προσώπων αυτών. 

[…]». 
(ι) στις παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 21, υπό τον τίτλο «σχέσεις με συ-

ναδέλφους και λοιπό προσωπικό», ότι: « 2. ο ιατρός αποφεύγει οποια-
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δήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του. ως 
τέτοια πράξη θεωρείται ιδίως: 
α)  η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών τίτλων που 

δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί 
στην Ελλάδα, 

β)  η επαγγελία θεραπείας με μεθόδους, φάρμακα και άλλα θεραπευτι-
κά μέσα που δεν έχουν αναγνωρισθεί και καθιερωθεί επιστημονικά 
ή και νομότυπα, καθώς και η χρήση οργάνων, μηχανημάτων ή πει-
ραμάτων, όταν εφαρμόζονται με σκοπό την προσέλκυση πελατείας 
ή τη διαφήμιση, 

γ)  η εκχώρηση μέρους της ιατρικής αμοιβής ή η παροχή ποσοστών αυτής 
σε πρόσωπα που μεσολαβούν για την προσέλκυση πελατείας. […..] 
4. ο ιατρός οφείλει να σέβεται, να διατηρεί άριστες σχέσεις και να συ-
νεργάζεται αρμονικά με τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό κα-
τά την εκτέλεση των καθηκόντων του, παραμερίζοντας οποιαδήποτε 
τυχόν διαφορά, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενή και την εύρυθ-
μη λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών [….]». 
(ακολουθούν διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου των εργαστηρί-

ων αισθητικής) 

α13. το Ν.Δ 361/1969 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αι-
σθητικού» (φΕκ Α’ 244/1969), ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
(α) στο άρθρο 4 ότι: «το έργον του αισθητικού συνίσταται εις την περι-
ποίησιν και διατήρησιν εις καλαίσθητον κατάστασιν και εμφάνισιν του υ-
γιούς ανθρωπίνου σώματος, δια της εφαρμογής, εξωτερικώς πάντοτε, 
των ενδεδειγμένων προς τούτο φυσικών και τεχνικών μέσων και μεθό-
δων, ως κάτωθι: α) περιποίηση προσώπου και δέρματος εν γένει (κα-
θαρισμός, καταπολέμηση ρυτίδων) δια της χρησιμοποιήσης μυραλοι-
φών (κρεμών) γαλακτωμάτων και λοιπών καλλυντικών σκευασμάτων, 
εγκεκριμένων υπό του Ανωτάτου Υγειονομικού συμβουλίου, β) μάλα-
ξη προσώπου, λαιμού και σώματος δια χειρός ή δια της βοηθείας ηλε-
κτρικών συσκευών, εφ’ όσον δι’ αυτών δεν προκαλείται βλάβη του κυτ-
τάρου της επιδερμίδας, γ) Ψεκασμοί του δέρματος, ψυχροί ή θερμοί, δι-
α ψεκαστήρος, δ) μάσκες ομορφιάς διÁ  αβλαβών ουσιών, ε) Αισθητική 
περιποίηση στήθους διÁ  ειδικών συσκευών, μαλάξεων, υδροθεραπείας 
και παρασκευασμάτων νομίμως εγκεκριμένων, εφÁ  όσον δι’ αυτών δεν 
προκαλείται βλάβη επί του μαζικού αδένος, και κατόπιν ιατρικής γνωμα-
τεύσεως, στ) Απίσχασις του σώματος δια λουτρών σάουνας sauna, κα-
τόπιν ιατρικής γνωματεύσεως, ζ) καλλωπισμός προσώπου και σώματος, 
η) Ατμόλουτρα δια την περιποίηση του προσώπου, θ) Αποψίλωσις του 
δέρματος του προσώπου δια λαβίδος, δια συστήματος χαλάουα (ΧΑ-
ΛΑοΥΑ) δια κεριού ή φαρμάκων εγκεκριμένων ειδικώς υπό του Ανωτά-
του Υγειονομικού συμβουλίου, ή διÁ  ηλεκτρικού μηχανήματος, εφÁ όσον 
ο αισθητικός έχει λάβει ειδική προς τούτο εκπαίδευση επί εξάμηνο, κα-
τά τα διÁ αποφάσεως του Υπουργού κοινωνικών Υπηρεσιών οριζόμενα, 
(ήδη δια του άρθρου 3 της Υ.Α. γ43/5258/1970), ι) περιποίηση τριχών 
κεφαλής και βαφή αυτών, ια) περιποίηση βλεφαρίδων». 
(β) με το άρθρο 5 του άνω Ν.δ/τος, έχει απαγορευθεί εις τον αισθητι-
κόν: «1…….., 2) η παροχή συμβουλών περί υγιών ή μη καταστάσεων 
του σώματος, ως και οιασδήποτε ιατρικής γνωματεύσεως, 3) η διενέρ-
γεια πάσης ιατρικής πράξεως, είτε τη συνεργασία μετά ιατρού οιασδή-
ποτε ειδικότητος, 4) η χρήσις φαρμακευτικών σκευασμάτων προκαλού-
ντων δερματικήν βλάβην (αποφλοίωσις), 5) η χρήσις συσκευών φαραδι-
κών και γαλβανικών ρευμάτων εντάσεως μεγαλυτέρας των 4 «MILLIAM 
Per», 6) η χρήσις συσκευών υπεριωδών ακτίνων υπερβαινουσών την 
ισχύν των 350 WaTTeS, 7) η χρησιμοποιήσις ακτίνων roenTgen, 8) η 
χρήσις συσκευών και οργάνων φυσιοθεραπείας, ως και συσκευής υπε-
ρύθρων ακτίνων, εφÁ  όσον ο αισθητικός δεν έχει υποστή ειδικήν προς 
τούτο εκπαίδευσιν κατά τα δι’ αποφάσεως του Υπουργού κοινωνικών 
Υπηρεσιών ορισθησόμενα, 9) η χρήσις διαφόρων χρωμάτων λαμπτή-
ρων εις μηχανήματα απορροφήσεως επιθεμάτων και μασκών, εφÁ όσον 
εκπέμπουν υπεριώδεις ακτίνας».

α14. Η Υ.Α Φ. Γ4ε/5258/1970 «Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρ-
μογής του υπ’ αριθμ. 361/1969 Ν. Δ/τος «Περί ασκήσεως του επαγ-
γέλματος του αισθητικού» (φΕκ 244), όπως ετροποποιήθη με την ΥΑ 

Α5/2005/20.4.1999 (φΕκ Β’ 749/1999) «Περί καθορισμού Προϋποθέ-
σεων λειτουργίας εργαστηρίων» ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

«Άρθρο 1 - ι. περί του καθορισμού προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων. 
1. για την λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται η λήψη αδεί-

ας λειτουργίας η οποία χορηγείται από τη δ/νση Υγιεινής της οικεία Νο-
μαρχίας ύστερα από γνωμάτευση Επιτροπής αποτελουμένης από το δ/
ντή της δ/νσης Υγιεινής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από ένα γιατρό 
δερματολόγο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει δερματολόγος, γιατρό 
άλλης ειδικότητος, οριζόμενο από το δ/ντή της δ/νσης Υγιεινής και ένα 
αισθητικό, εκπρόσωπος του συλλόγου Αισθητικών. 

2. για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής α-
παιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην αρμό-
δια Νομαρχία (διεύθυνση ή τμήμα Υγιεινής). 

[………] 
II.. 
ιιι. Περί χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και ηλεκτρικών συσκευών. 

1….2….3…8. Εις περίπτωσιν εισαγωγής μηχανημάτων νέου τύπου, 
διά την θέσιν την λειτουργίαν τούτων απαιτείται πλέον της εγκρίσεως του 
Υπουργείου Βιομηχανίας και έγκρισις ημών, παρεχόμενη μετά γνώμην 
επιτροπής αποτελουμένης εκ των: α) Ενός ιατρού δερματολόγου, ορι-
ζομένου υφÁ ημών, β) Ενός ειδικού επί της ακτινοβολίας, οριζομένου υ-
πό του κέντρου πυρηνικών Ερευνών, γ) του δ/ντού κοινωνικής Υγιεινής 
του Υπουργείου κοινωνικών Υπηρεσιών, και δ) του διευθυντού δημο-
σίας Υγιεινής, μετά των νομίμων αναπληρωτών αυτών. 

Άρθρο 2 - Εκπαίδευσις εις την χρήσιν συσκευών και οργάνων φυσιοθερα-
πείας, ως και συσκευής υπερύθρων ακτίνων (παρ.8 άρθρ.5) 

Ι. καθορισμός όρων διά την χρήσιν συσκευών και οργάνων φυσιο-
θεραπείας. 

[…] 
ΙΙ. καθορισμός ορίων εκπαιδεύσεως χρήσεως συσκευών υπερύθρων 

ακτίνων. 
οι επιθυμούντες όπως χρησιμοποιήσουν υπερύθρους ακτίνας, δέον 

όπως υποστούν βραχείαν διδασκαλίαν εις το Νοσοκομείον «Ανδρέου 
συγγρού» ης την διάρκειαν ορίζομεν δίωρον. 

Άρθρο 3 - Περί καθορισμού όρων εκπαιδεύσεως αισθητικών εις την α-
ποτρίχωσιν διÁ ηλεκτρικού μηχανήματος (παρ.θÁ  άρθρ.4). 

1. α.η εκπαίδευσις των αισθητικών εις την αποτρίχωσιν διÁ ηλεκτρικού 
μηχανήματος, ανατίθεται εις τας εγκεκριμένας υπό του Υπουργείου Ε-
θνικής παιδείας και θρησκευμάτων σχολάς αισθητικής, ή εις τα παραρ-
τήματα σχολών της αλλοδαπής, τα λειτουργούντα εν Ελλάδι, εφÁ όσον 
ταύτα είναι ισότιμα προς τας υπό του κράτους ανεγνωρισμένα σχολάς. 
β. ωσαύτως ως κέντρα εκπαιδεύσεως δύναται να ορίζονται και νοσηλευ-
τικά ιδρύματα, εφÁ όσον λειτουργούν παρÁ αυτοίς δερματολογικαί κλινικαί. 

2. πρόγραμμα διδασκαλίας ορίζεται εις 250 ώρας εντός 6 μηνών, εξ 
ων 20 ώραι διά την θεωρητικήν εκπαίδευσιν και 230 ώραι διά την πρα-
κτικήν εξάσκησιν, επί τεμαχίου δέρατος γαλής ή ελευθέρως προσερχο-
μένων ή μεταξύ των σπουδαστών. 

3. η κατάρτισις του ανωτέρω αναλυτικού προγράμματος ανατίθεται 
εις τον καθηγητήν της δερματολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών. ….. 

4. οι αποφοιτώντες εκ των τμημάτων τούτων, θα υφίστανται εξετάσεις 
ενώπιον επιτροπής αποτελουμένης εκ των ακολούθων: 
α) διά την περιφέρειαν τέως διοικήσεως πρωτευούσης. 

αα. δύο δερματολόγων ιατρών. 
αβ.  του διευθυντού κοινωνικής Υγιεινής ή ετέρου Υγειονολόγου ιατρού. 
αγ.  Ενός πεπειραμένου αισθητικού, απάντων οριζομένων διÁ αποφά-

σεως ημών, ήτις θα ορίζη και τον εκ των μελών πρόεδρον ταύτης. 
β) διά τας λοιπάς Νομαρχίας. 

βα. Ενός δερματολόγου ιατρού. 
ββ. Ενός ιατρού του δημοσίου ή στρατιωτικού ή Ν.π.δ.δ. 
βγ. Ενός ιατρού του κέντρου κοινωνικής πολιτικής. 
βδ.  Ενός πεπειραμένου αισθητικού, οριζομένων διÁ αποφάσεως του 

Νομάρχου, ήτις θα ορίζη εκ των μελών και τον πρόεδρον ταύτης.
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xolair 150 mg ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα 1 ml διαλύματος περιέχει 150 mg omalizumab*. *Το omalizumab 
είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που παρασκευάζεται με τεχνολογία ανασυνδυασμού του DNA σε κυτταρική σειρά θηλαστικού από ωοθήκη κινεζικού κρικετομυός (CHO). Για τον πλήρη κατάλογο των 
εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  Ενέσιμο διάλυμα Διαφανές έως ελαφρώς οπαλίζον, άχρωμο έως ανοικτό καφέ-κίτρινο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις 
Αλλεργικό άσθμα Το Xolair ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά (6 έως <12 ετών). Η θεραπεία με Xolair θα πρέπει να εξετάζεται μόνο στους ασθενείς με πειστικές ενδείξεις άσθματος στο οποίο 
εμπλέκεται η IgE (ανοσοσφαιρίνη Ε) (βλ. παράγραφο 4.2). Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας 12 ετών και άνω) Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε ασθενείς με 
σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή in vitro αντίδραση σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο και οι οποίοι έχουν μειωμένη πνευμονική λειτουργία (FEV1 <80%), 
εμφανίζουν συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή νυχτερινές αφυπνίσεις και οι οποίοι παρουσίασαν πολλαπλές τεκμηριωμένες σοβαρές παροξύνσεις άσθματος παρά τη χορήγηση υψηλών, ημερησίων 
δόσεων, εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και μακράς δράσης εισπνεόμενου βήτα-2 αγωνιστή. Παιδιά (6 εώς <12 ετών) Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε 
ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή σε in vitro αντιδραστικότητα σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο, καθώς και σε συχνά συμπτώματα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας ή σε νυχτερινές αφυπνίσεις και οι οποίοι παρουσίασαν πολλαπλές τεκμηριωμένες σοβαρές παροξύνσεις άσθματος παρά τη χορήγηση υψηλών ημερησίων δόσεων εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, 
μαζί με μακράς δράσης εισπνεόμενου βήτα-2 αγωνιστή. Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση Το Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για την θεραπεία της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης σε ενήλικες και έφηβους (ηλικίας 
12 ετών και άνω) ασθενείς, η οποία είναι ανθεκτική στην Η1 αντιισταμινική θεραπεία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία με Xolair θα πρέπει να πραγματοποιείται από ιατρούς πεπειραμένους στη διάγνωση 
και θεραπεία του σοβαρού επίμονου άσθματος ή της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης. Αλλεργικό άσθμα Δοσολογία Η κατάλληλη δόση και η συχνότητα του Xolair καθορίζεται από τη βασική τιμή αναφοράς IgE (IU/ml), που 
έχει μετρηθεί πριν την έναρξη της αγωγής και το σωματικό βάρος (kg). Πριν τη χορήγηση της αρχικής δόσης, θα πρέπει να έχουν προσδιορισθεί τα επίπεδα IgE στους ασθενείς με οποιαδήποτε εφαρμοσμένη δοκιμασία 
ολικής IgE ορού, για τον καθορισμό της δόσης τους. Με βάση τις μετρήσεις αυτές μπορεί να απαιτηθεί για κάθε χορήγηση 75 έως 600 mg Xolair σε 1 έως 4 ενέσεις. Οι ασθενείς με IgE χαμηλότερη από 76 IU/ml έχουν 
μικρότερη πιθανότητα να ωφεληθούν (βλ. παράγραφο 5.1). Οι συνταγογραφούντες ιατροί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ενήλικες και έφηβοι ασθενείς με IgE χαμηλότερη από 76 IU/ml και τα παιδιά (6 εώς <12 ετών) με 
IgE χαμηλότερη από 200 IU/ml παρουσιάζουν σαφή in vitro αντιδραστικότητα (RAST) σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο πριν την έναρξη της θεραπείας. Βλέπε τον Πίνακα 1 για το διάγραμμα μετατροπής 
και τους Πίνακες 2 και 3 για τα διαγράμματα καθορισμού της δόσης σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά (6 έως <12 ετών). Σε ασθενείς, των οποίων τα επίπεδα IgE της βασικής τιμής αναφοράς ή το σωματικό βάρος σε kg 
είναι εκτός των ορίων του δοσολογικού πίνακα, δεν πρέπει να χορηγείται Xolair. Η συνιστώμενη μέγιστη δόση είναι 600 mg omalizumab κάθε δύο εβδομάδες.
Πίνακας 1: Μετατροπή από τη δόση σε αριθμό συριγγών, αριθμό ενέσεων και συνολικό όγκο σε κάθε χορήγηση

Δόση (mg) Αριθμός συριγγών Αριθμός ενέσεων Συνολικός ενέσιμος όγκος (ml)
75 mg 150 mg

75 1 0 1 0,5
150 0 1 1 1,0
225 1 1 2 1,5
300 0 2 2 2,0
375 1 2 3 2,5
450 0 3 3 3,0
525 1 3 4 3,5
600 0 4 4 4,0

Πίνακας 2: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. Δόσεις Xolair (milligrams ανά δόση) χορηγούμενες με υποδόρια ένεση κάθε 4 εβδομάδες

Σωματικό βάρος (kg)

Τιμή αναφοράς IgE (IU/ml) ≥20-25 >25-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60-70 >70-80 >80-90 >90-125 >125-150

≥30-100 75 75 75 150 150 150 150 150 300 300

>100-200 150 150 150 300 300 300 300 300 450 600

>200-300 150 150 225 300 300 450 450 450 600

>300-400 225 225 300 450 450 450 600 600

>400-500 225 300 450 450 600 600

>500-600 300 300 450 600 600

>600-700 300 450 600

>700-800

>800-900
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΘΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 3
>900-1000

>1000-1100

Πίνακας 3: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. Δόσεις Xolair (milligrams ανά δόση) χορηγούμενες με υποδόρια ένεση κάθε 2 εβδομάδες

Σωματικό βάρος (kg)

Τιμή αναφοράς IgE (IU/ml) ≥20-25 >25-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60-70 >70-80 >80-90 >90-125 >125-150

≥30-100 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΘΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2>100-200

>200-300 375

>300-400 450 525

>400-500 375 375 525 600

>500-600 375 450 450 600

>600-700 225 375 450 450 525

>700-800 225 225 300 375 450 450 525 600

>800-900 225 225 300 375 450 525 600

>900-1000 225 300 375 450 525 600

>1000-1100 225 300 375 450 600 ΜΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ- δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα  
για δοσολογική σύσταση>1100-1200 300 300 450 525 600

>1200-1300 300 375 450 525

>1300-1500 300 375 525 600

Διάρκεια θεραπείας, παρακολούθηση και ρυθμίσεις της δόσης Το Xolair προορίζεται για μακροχρόνια θεραπεία. Οι κλινικές δοκιμές έχουν δείξει πως χρειάζονται τουλάχιστον 12 με 16 εβδομάδες θεραπείας με Xolair 
για να εμφανιστεί η αποτελεσματικότητα. Στις 16 εβδομάδες μετά την έναρξη της αγωγής με Xolair, οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται από τον ιατρό τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αγωγής πριν τους 
χορηγηθούν επιπλέον ενέσεις. Η απόφαση για τη συνέχιση του Xolair μετά από την περίοδο των 16-εβδομάδων, ή σε επακόλουθες περιστάσεις, θα πρέπει να βασιστεί στο εάν παρατηρείται μια εμφανής βελτίωση στο 
συνολικό έλεγχο του άσθματος (βλ. παράγραφο 5.1, Συνολική αξιολόγηση του ιατρού για την αποτελεσματικότητα της αγωγής). Η διακοπή της θεραπείας με Xolair έχει γενικά ως αποτέλεσμα την επάνοδο σε υψηλά 
επίπεδα ελεύθερης IgE και στα σχετιζόμενα συμπτώματα. Τα συνολικά επίπεδα IgE είναι αυξημένα κατά τη διάρκεια της αγωγής και παραμένουν αυξημένα έως και ένα έτος μετά τη διακοπή της αγωγής. Γι’αυτόν το λόγο, 
ο επανέλεγχος των επιπέδων IgE κατά τη διάρκεια της αγωγής με Xolair δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον καθορισμό της δόσης. Ο καθορισμός της δόσης μετά από διακοπές της αγωγής που διαρκούν 
λιγότερο από ένα έτος πρέπει να βασίζεται στα επίπεδα IgE στον ορό που ελήφθησαν κατά τον αρχικό καθορισμό της δόσης. Τα συνολικά επίπεδα της IgE ορού μπορούν να επανελέγχονται για τον καθορισμό της δόσης, 
μόνον εάν η αγωγή με Xolair έχει διακοπεί για ένα έτος ή περισσότερο. Οι δόσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις σημαντικές αλλαγές στο σωματικό βάρος (βλ. Πίνακες 2 και 3). Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) Δο-
σολογία Η συνιστώμενη δόση είναι τα 300 mg χορηγούμενα με υποδόρια ένεση κάθε τέσσερις εβδομάδες. Οι συνταγογραφούντες ιατροί συμβουλεύονται να επανεκτιμούν κατά διαστήματα την ανάγκη συνέχισης της 
θεραπείας. Η εμπειρία κλινικών μελετών για μακροχρόνια θεραπεία πέραν των 6 μηνών σε αυτή την ένδειξη είναι περιορισμένη. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι (ηλικίας άνω των 65 ετών) Περιορισμένος αριθμός δεδο-
μένων είναι διαθέσιμος για τη χρήση του Xolair σε ασθενείς άνω των 65 ετών, εντούτοις δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ηλικιωμένους ασθενείς απαιτούνται διαφορετικές δόσεις απ’ ό,τι σε νεότερους ενήλικες. Νεφρι-
κή ή ηπατική ανεπάρκεια  Δεν έχουν γίνει μελέτες όσον αφορά την επίδραση της ανεπαρκούς νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας στην φαρμακοκινητική του omalizumab. Λόγω του ότι η κάθαρση του omalizumab σε κλι-
νικές δόσεις κυριαρχείται από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (RES) δεν φαίνεται πιθανό αυτή να μεταβάλλεται από τη νεφρική ή την ηπατική ανεπάρκεια. Παρά το ότι δεν συνιστάται συγκεκριμένη προσαρμογή της δόσης 
σε αυτούς τους ασθενείς, το Xolair πρέπει να χορηγείται με προσοχή (βλ. παράγραφο 4.4). Παιδιατρικός πληθυσμός Στο αλλεργικό άσθμα, η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xolair σε παιδιατρικούς ασθενείς 
ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Xolair σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας κάτω των 
12 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Τρόπος χορήγησης Για υποδόρια χορήγηση μόνο. Μην χορηγείτε μέσω της ενδοφλέβιας ή ενδομυϊκής οδού. Οι ενέσεις χορηγούνται υποδόρια στην περιοχή του δελτοειδούς του 
βραχίονα. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί στον μηρό εάν για οποιοδήποτε λόγο αποκλείεται η χορήγηση στην περιοχή του δελτοειδούς του βραχίονα. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία αυτοχορήγησης του Xolair. Επο-
μένως, η θεραπεία προορίζεται να χορηγείται μόνο από λειτουργό υγείας (βλ παράγραφο 6.6 και επίσης την παράγραφο πληροφορίες για το νοσηλευτικό προσωπικό του φύλλου οδηγιών). 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαι-
σθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Γενικά Το Xolair δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία των οξέων 
παροξύνσεων άσθματος, του οξέος βρογχόσπασμου ή του status asthmaticus. Το Xolair δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σύνδρομο υπερανοσοσφαιριναιμίας Ε, ή αλλεργικής βρογχοπνευμονικής ασπεργίλλωσης, ή για 
την πρόληψη αναφυλακτικών αντιδράσεων συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από αλλεργία σε τροφές, ατοπική δερματίτιδα, ή αλλεργική ρινίτιδα. Το Xolair δεν ενδείκνυται για την θεραπεία αυτών των 
καταστάσεων. Η θεραπεία με Xolair δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με αυτοάνοσες παθήσεις, νόσους επαγόμενες από ανοσοσυμπλέγματα ή με προϋπάρχουσα νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 4.2). 
Συνιστάται προσοχή όταν χορηγείται το Xolair σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δε συνιστάται απότομη διακοπή της θεραπείας των συστηματικών ή εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών μετά την έναρξη της θεραπεί-
ας με Xolair. Οι μειώσεις των κορτικοστεροειδών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την άμεση επίβλεψη ενός ιατρού και μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιούνται σταδιακά. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος Αλλεργικές αντιδράσεις τύπου 1 Κατά την χρήση του omalizumab, ενδέχεται να προκύψουν τοπικές ή συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις τύπου 1, συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας και της αναφυλακτικής 
καταπληξίας, με εμφάνιση μετά από θεραπεία μακράς διάρκειας. Οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις εμφανίσθηκαν εντός 2 ωρών μετά την πρώτη και μεταγενέστερη χορήγηση Xolair, ενώ κάποιες εμφανίσθηκαν 
πέραν των 2 και ακόμα πέραν των 24 ωρών μετά την χορήγηση. Γι’αυτόν το λόγο, φαρμακευτικά προϊόντα για αντιμετώπιση των αναφυλακτικών αντιδράσεων θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες για άμεση χρήση μετά 
τη χορήγηση του Xolair. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για το ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι πιθανές και ότι θα πρέπει να αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα, σε περίπτωση που εμφανιστούν αλλεργικές αντι-
δράσεις. Ένα ιστορικό αναφυλαξίας που δεν σχετίζεται με το omalizumab μπορεί να είναι ένας παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση αναφυλαξίας μετα τη χορήγηση του Xolair. Αντισώματα στο omalizumab έχουν ανιχνευ-
θεί σε ένα μικρό αριθμό ασθενών σε κλινικές δοκιμές (βλ. παράγραφο 4.8). Η κλινική σχετικότητα των αντί- Xolair αντισωμάτων δεν είναι καλά αντιληπτή. Ορονοσία Αντιδράσεις ορονοσίας και τύπου ορονοσίας, οι 
οποίες είναι επιβραδυνόμενες τύπου ΙΙΙ αλλεργικές αντιδράσεις, έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που έκαναν θεραπεία με εξανθρωποποιημένα μονοκλωνικά αντισώματα περιλαμβανομένου του omalizumab. Ο προτει-
νόμενος παθοφυσιολογικός μηχανισμός περιλαμβάνει σχηματισμό ανοσο-συμπλέγματος και εναπόθεσης του λόγω της δημιουργίας αντισωμάτων έναντι του omalizumab. Τυπικά η έναρξη είναι 1 5 ημέρες μετά την χο-
ρήγηση της πρώτης ή των επακόλουθων ενέσεων, ακόμη μετά από μακράς διάρκεια θεραπεία. Συμπτώματα ενδεικτικά της ορονοσίας περιλαμβάνουν αρθρίτιδα/αρθραλγίες, εξάνθημα (κνίδωση ή άλλες μορφές), πυρε-
τός και λεμφαδενοπάθεια. Τα αντισταμινικά και τα κορτικοστεροειδή μπορεί να είναι χρήσιμα στην πρόληψη ή την θεραπεία αυτής της διαταραχής, και οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται να αναφέρουν οποιαδήποτε 
ύποπτα συμπτώματα. Σύνδρομο Churg-Strauss και υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο Ασθενείς με σοβαρό άσθμα μπορεί σπάνια να παρουσιάσουν συστηματικό υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο ή αλλεργική ηωσινοφιλική κοκκιω-
ματώδη αγγεϊίτιδα (σύνδρομο Churg-Strauss), τα οποία και τα δύο συνήθως θεραπεύονται με συστηματικά κορτικοστεροειδή. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ασθενείς σε θεραπεία με αντιασθματικά φαρμακευτικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένου και του omalizumab, μπορεί να εμφανίσουν ή αναπτύξουν συστηματική ηωσινοφιλία και αγγεϊίτιδα. Τα συμβάματα αυτά συχνά συσχετίζονται με την μείωση της θεραπείας με από του στόματος 
κορτικοστεροειδή. Στους ασθενείς αυτούς, οι γιατροί θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση στην ανάπτυξη ηωσινοφιλίας, αγγειωτικού εξανθήματος, επιδείνωση πνευμονικών συμπτωμάτων, ανωμαλίες κακοήθους νεοπλά-
σματος παραρρινίων κόλπων, καρδιακών επιπλοκών, και/ή νευροπάθεια. Η διακοπή του omalizumab θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν σε όλες τις σοβαρές περιπτώσεις με τις πιο πάνω αναφερόμενες διαταραχές του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Παρασιτικές (ελμινθικές) λοιμώξεις Η IgE μπορεί να εμπλέκεται στην ανοσολογική απόκριση ορισμένων ελμινθικών λοιμώξεων. Σε ασθενείς που βρίσκονται χρόνια σε υψηλό κίνδυνο ελμινθικής 
λοίμωξης, μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή σε αλλεργικούς ασθενείς έδειξε μια πολύ μικρή αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης λοίμωξης με omalizumab, αν και η πορεία, η σοβαρότητα και η ανταπόκριση στη 
θεραπεία της λοίμωξης δεν συσχετίσθηκαν. Ο ρυθμός της ελμινθικής λοίμωξης στο συνολικό κλινικό πρόγραμμα, που δεν σχεδιάστηκε για να ανιχνεύει τέτοιες λοιμώξεις ήταν λιγότερο από 1 σε 1.000 ασθενείς. 
Εντούτοις, συνιστάται προσοχή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για ελμινθική λοίμωξη ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν σε περιοχές που οι ελμινθικές λοιμώξεις είναι ενδημικές. Εάν οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στην συνι-
στώμενη αντι-ελμινθική αγωγή θα πρέπει να εξετασθεί η διακοπή του Xolair. Άτομα με ευαισθησία στο λάτεξ Το αφαιρούμενο κάλυμμα της βελόνας αυτής της προγεμισμένης σύριγγας περιλαμβάνει ένα παράγωγο του 
φυσικού ελαστικού λάτεξ. Δεν έχει ανιχνευτεί φυσικό ελαστικό λάτεξ στο αφαιρούμενο κάλυμμα της βελόνας. Ωστόσο, η χρήση του Xolair ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένη σύριγγα σε άτομα με ευαισθησία στο 

λάτεξ δεν έχει μελετηθεί και επομένως υπάρχει ένας ενδεχόμενος κίνδυνος εμφάνισης αντιδράσεων υπερευαισθησίας ο οποίος δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά 
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Καθώς η IgE μπορεί να εμπλέκεται στην ανοσολογική απόκριση ορισμένων ελμινθικών λοιμώξεων, το Xolair μπορεί έμμεσα να μειώσει την αποτελεσματικότητα των φαρμα-
κευτικών προϊόντων για τη θεραπεία των ελμινθικών ή άλλων παρασιτικών λοιμώξεων (βλ. παράγραφο 4.4). Τα ένζυμα του κυττοχρώματος P450, οι αντλίες εκροής και οι μηχανισμοί πρωτεϊνικής σύνθεσης δεν εμπλέ-
κονται στην κάθαρση του omalizumab, έτσι η πιθανότητα αλληλεπίδρασης φαρμάκου με φάρμακο είναι ελάχιστη. Μελέτες αλληλεπίδρασης του Xolair με φαρμακευτικό προϊόν ή με εμβόλιο δεν έχουν διεξαχθεί. Δεν 
υπάρχει φαρμακολογικός λόγος να αναμένει κανείς ότι οι συνήθεις αγωγές που συνταγογραφούνται για τη θεραπεία του άσθματος ή της ΧΑΚ θα αλληλεπιδράσουν με το omalizumab. Αλλεργικό άσθμα Σε κλινικές μελέ-
τες, το Xolair χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε συνδυασμό με εισπνεόμενα και από του στόματος κορτικοστεροειδή, εισπνεόμενους βραχείας δράσης και μακράς δράσης βήτα αγωνιστές, τροποποιητές λευκοτριένης, θεο-
φυλλίνες και από του στόματος αντιϊσταμινικά. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η ασφάλεια του Xolair τροποποιήθηκε με αυτά τα συχνά χρησιμοποιούμενα αντιασθματικά φαρμακευτικά προϊόντα. Περιορισμένος αριθμός 
δεδομένων είναι διαθέσιμος για τη χρήση του Xolair σε συνδυασμό με ειδική ανοσοθεραπεία (θεραπεία υπο-ευαισθητοποίησης). Σε μια κλινική δοκιμή όπου το Xolair συγχορηγείτω με ανοσοθεραπεία, η ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα του Xolair σε συνδιασμό με ειδική ανοσοθεραπεία παρατηρήθηκε να μην είναι διαφορετικές από αυτές του Xolair μόνο. Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) Σε κλινικές μελέτες στη χρόνια αυθόρμητη 
κνίδωση (ΧΑΚ), το Xolair χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντιισταμινικά (αντι-Η1, αντι-Η2) και ανταγωνιστές του υποδοχέα των λευκοτριενίων (LTRA). Δεν υπάρχουν στοιχεία μεταβολής της ασφάλειας του omalizumab 
κατά τη χρήση του με τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα σε σχέση με το γνωστό προφίλ ασφάλειας στο αλλεργικό άσθμα. Επιπλέον, η ανάλυση φαρμακοκινητικής πληθυσμού έδειξε μη σχετική επίδραση των Η2 
αντιισταμινικών και των LTRA στη φαρμακοκινητική του omalizumab (βλ. παράγραφο 5.2). Παιδιατρικός πληθυσμός Σε κλινικές μελέτες στη ΧΑΚ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ασθενών ηλικίας 12 έως 17 ετών, το 
Xolair χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντιισταμινικά (αντι-Η1, αντι-Η2) και LTRA. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση Είναι περιορι-
σμένα τα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του omalizumab σε έγκυο γυναίκα. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση ή έμμεση τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα (βλ. παράγραφο 5.3). Το omalizumab 
περνά τον φραγμό του πλακούντα και η δυνατότητα πρόκλησης βλάβης στο έμβρυο είναι άγνωστη. Το omalizumab έχει συσχετισθεί με ηλικιακά εξαρτώμενες μειώσεις στον αριθμό των αιμοπεταλίων στα μη ανθρώπινα 
πρωτεύοντα, με μια σχετικά μεγαλύτερη ευαισθησία στα ζώα εφήβους (βλ. παράγραφο 5.3). Το Xolair δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Θηλασμός Δεν 
είναι γνωστό εάν το omalizumab απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Τα διαθέσιμα δεδομένα σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα έδειξαν απέκκριση του omalizumab στο γάλα (βλ. παράγραφο 5.3). Ο κίνδυνος στα νεογέννητα 
/ βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το omalizumab δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα Δεν υπάρχουν στοιχεία ανθρώπινης γονιμότητας για το omalizumab. Σε ειδικά σχεδιασμένες 
μη-κλινικές μελέτες γονιμότητας σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων και των αυθόρμητων μελετών γονιμότητας (mating studies) δεν έχει παρατηρηθεί καμία δυσλειτουργία στην γονιμότητα 
ανδρών ή γυναικών μετά από επαναλαμβανόμενες δόσεις με επίπεδα δόσης omalizumab μέχρι και 75 mg/kg. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν γενοτοξικές επιδράσεις σε χωριστές μη-κλινικές μελέτες γενοτοξικότητας 
(βλ. παράγραφο 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Xolair δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες 
Αλλεργικό άσθμα Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών σε ενήλικες και έφηβους ηλικίας 12 ετών και άνω, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγίες και 
αντιδράσεις της θέσης ένεσης, συμπεριλαμβανομένου του άλγους της θέσης ένεσης, οίδημα, ερύθημα, κνησμός. Σε κλινικές δοκιμές σε παιδιά ηλικίας 6 εώς <12 ετών, οι πιο συχνές αναφερόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες που πιθανόν να σχετίζονται με το φαρμακευτικό προϊόν ήταν κεφαλαλγία, πυρεξία και άνω κοιλιακό άλγος. Οι περισσότερες από τις αντιδράσεις ήταν ήπιες έως μέτριες σε σοβαρότητα. Κατάλογος των ανε-
πιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Ο πίνακας 4 καταγράφει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες στο συνολικό πληθυσμό ασφάλειας που έλαβαν αγωγή με Xolair ανά MedDRA 
κατηγορία οργάνου συστήματος και συχνότητα. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Οι κατηγορίες των συχνοτήτων καθορίζονται 
ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000). Αντιδράσεις που αναφέρθηκαν κατά την μετεγ-
γριτική περίοδο καταγράφονται με συχνότητα μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Πίνακας 4: Ανεπιθύμητες ενέργειες στο αλλεργικό άσθμα

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Όχι συχνές Φαρυγγίτιδα

Σπάνιες Παρασιτική λοίμωξη

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

Μη γνωστές Ιδιοπαθής θρομβοπενία, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών περιστατικών

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

Σπάνιες Αναφυλακτική αντίδραση, άλλες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, ανάπτυξη αντισωμάτων κατά του omalizumab

Μη γνωστές Ορονοσία, μπορεί να περιλαμβάνει πυρετό και λεμφαδενοπάθεια

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Συχνές Κεφαλαλγία*

Όχι συχνές Συγκοπή, παραισθησία, υπνηλία, ζάλη

Αγγειακές διαταραχές

Όχι συχνές Ορθοστατική υπόταση, έξαψη

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου

Όχι συχνές Αλλεργικός βρογχόσπασμος, βήχας

Σπάνιες Οίδημα Λάρυγγα

Μη γνωστές Αλλεργική κοκκιωματώδης αγγεϊίτις (π.χ. σύνδρομο Churg Strauss)

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Συχνές Άνω κοιλιακό άλγος**

Όχι συχνές Σημεία και συμπτώματα δυσπεψίας, διάρροια, ναυτία

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Όχι συχνές Φωτοευαισθησία, κνίδωση, εξάνθημα, κνησμός,

Σπάνιες Αγγειοοίδημα

Μη γνωστές Αλωπεκία

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

Μη γνωστές Αρθραλγία, μυαλγία, οίδημα άρθρωσης

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

Πολύ συχνές Πυρεξία**

Συχνές Αντιδράσεις της θέσης ένεσης όπως οίδημα, ερύθημα, άλγος, κνησμός

Όχι συχνές Γριππώδης συνδρομή, οίδημα βραχιόνων, αύξηση βάρους, κόπωση
*: Πολύ συχνό σε παιδιά ηλικάς 6 εώς <12 ετών  **: Σε παιδιά ηλικάς 6 εώς <12 ετών

Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Η ασφάλεια και η ανεκτικότητα του omalizumab διερευνήθηκε με δόσεις των 75 mg, 150 mg και 300 mg κάθε τέσσερις εβδομάδες σε 975 ασθενείς με 
ΧΑΚ, 242 εκ των οποίων έλαβαν εικονικό φάρμακο. Συνολικά ,733 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με omalizumab για έως και 12 εβδομάδες και 490 ασθενείς έλαβαν θεραπεία για έως και 24 εβδομάδες. Από αυτούς, 412 
ασθενείς έλαβαν θεραπεία για έως και 12 εβδομάδες και 333 ασθενείς έλαβαν θεραπεία για έως και 24 εβδομάδες στη δόση των 300 mg. Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Ένας ξεχωριστός 
πίνακας (Πίνακας 5) παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες για την ένδειξη ΧΑΚ που προκύπτουν από τις διαφορές στη δοσολογία και στους θεραπευτικούς πληθυσμούς (με σημαντικά διαφορετικούς παράγοντες 
κινδύνου, συννοσηρότητες, συγχορηγούμενα φάρμακα και ηλικίες [π.χ. οι μελέτες για το άσθμα συμπεριελάμβαναν παιδιά ηλικίας από 6 12 ετών]). Ο Πίνακας 5 αναφέρει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις (συμβάντα τα οποία 
σημειώθηκαν σε ≥1% των ασθενών σε οποιαδήποτε ομάδα θεραπείας και ≥2% συχνότερα σε οποιαδήποτε ομάδα θεραπείας του omalizumab σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (μετά από την ιατρική εξέταση)) που έχουν 
αναφερθεί στη δόση των 300 mg στις τρεις συγκεντρωτικές μελέτες φάσης ΙΙΙ. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρουσιάζονται διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτές που ταυτοποιήθηκαν στην περίοδο θεραπείας 
12 εβδομάδων και 24 εβδομάδων. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος MedDRA. Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ταξινομούνται ανά 
συχνότητα, με τις πλέον πρόσφατες αντιδράσεις να αναφέρονται πρώτες. Η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για την κάθε ανεπιθύμητη αντίδραση βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνή (≥1/10), συχνή (≥1/100 
έως <1/10), μη συχνή (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνια (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνια (<1/10,000) και άγνωστη (δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα).

Πίνακας 5: Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τη συγκεντρωτική βάση δεδομένων ασφάλειας για τη ΧΑΚ (ημέρα 1 έως εβδομάδα 24) στα 300 mg omalizumab

12-Εβδομάδες
Συγκεντρωτικά δεδομένα για τις μελέτες 1, 2 και 3 του omalizumab Κατηγορία συχνότητας

Εικονικό φάρμακο N=242 300 mg N=412
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Κολπίτιδα 5 (2,1%) 20 (4,9%) Συχνή
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Κεφαλαλγία 7 (2,9%) 25 (6,1%) Συχνή
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Αρθραλγία 1 (0,4%) 12 (2,9%) Συχνή
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Αντίδραση της θέσης ένεσης* 2 (0,8%) 11 (2,7%) Συχνή

24-Εβδομάδες
Συγκεντρωτικά δεδομένα για τις μελέτες 1 και 3 του omalizumab Κατηγορία συχνότητας
Εικονικό φάρμακο N=163 300 mg N=333

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 5 (3,1%) 19 (5,7%) Συχνή
* Παρόλο που δεν παρουσίασε μια διαφορά 2% σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, οι αντιδράσεις της θέσης ένεσης συμπεριληφθήκαν καθώς όλα τα περιστατικά αξιολογήθηκαν ότι σχετίζονται αιτιολογικά με την υπό μελέτη θεραπεία.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες σχετίζονται με τις ενδείξεις του αλλεργικού άσθματος και της ΧΑΚ Δεν έχουν ληφθεί σχετικά δεδομένα σε κλινικές μελέτες στη ΧΑΚ, τα οποία καθιστούν 
απαραίτητη την τροποποίηση των ακόλουθων παραγράφων. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. παράγραφο 4.4. Αναφυλαξία Σε κλινικές δοκιμές, οι αναφυλακτικές αντιδρά-
σεις ήταν σπάνιες. Ωστόσο, μετά από μια σωρευτική αναζήτηση στη βάση δεδομένων ασφαλείας τα δεδομένα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά ανέκτησαν συνολικά 898 περιστατικά αναφυλαξίας. Με βάση 
μια εκτιμώμενη έκθεση 566,923 θεραπευτικά έτη ασθενών, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ρυθμό αναφορας περίπου 0,20%.  Αρτηριακά θρομβοεμβολικά επεισόδια (ΑΤΕ) Σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και κατά τη 
διάρκεια ενδιάμεσων αναλύσεων μιας μελέτης παρατήρησης, παρατηρήθηκε μια αριθμητική ανισορροπία από ΑΤΕ. Ο ορισμός του σύνθετου καταληκτικού σημείου των ΑΤΕ συμπεριλαμβάνει αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασταθής στηθάγχη και καρδιαγγειακός θάνατος (συμπεριλαμβανομένων θανάτων από άγνωστη αιτία). Στην τελική ανάλυση της μελέτης παρατήρησης, το 
ποσοστό των ΑΤΕ ανά 1.000 έτη ασθενών ήταν 7,52 (115/15.286 έτη ασθενών) για τους ασθενείς που ελάμβαναν Xolair και 5,12 (51/9.963 έτη ασθενών) για τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου. Σε μία πολυπαραμετρική 
ανάλυση με έλεγχο ως προς την αρχική τιμή διαθέσιμων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, ο λόγος κινδύνου ήταν 1,32 (95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,91 - 1,91). Σε μία ξεχωριστή συγκεντρωτική ανάλυση κλινικών 
δοκιμών, η οποία συμπεριέλαβε όλες τις τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές δοκιμές διάρκειας 8 ή περισσότερων εβδομάδων, το ποσοστό των ATE ανά 1.000 έτη ασθενών ήταν 
2,69 (5/1.856 έτη ασθενών) για τους ασθενείς που ελάμβαναν Xolair και 2,38 (4/1.680 έτη ασθενών) για τους ασθενείς που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο (αναλογία ποσοστού 1,13, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,24   
5,71). Αιμοπετάλια Σε κλινικές δοκιμές, λίγοι ασθενείς είχαν αριθμό αιμοπεταλίων κάτω από το κατώτατο όριο του φυσιολογικού εργαστηριακού εύρους. Καμία από αυτές τις αλλαγές δεν συσχετίσθηκε με επεισόδια 
αιμορραγιών ή με μείωση της αιμοσφαιρίνης. Κανένα μοντέλο εμμένουσας μείωσης του αριθμού των αιμοπεταλίων δεν αναφέρθηκε στον άνθρωπο ( ασθενείς ηλικίας άνω των 6 ετών), όπως παρατηρήθηκε στα μη 
ανθρώπινα πρωτεύοντα (βλ. παράγραφο 5.3), παρά το ότι μεμονωμένα περιπτώσεις ιδιοπαθούς θρομβοπενίας, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών περιστατικών έχουν αναφερθεί στην μετεγγριτική περίοδο. Παρασιτικές 
λοιμώξεις Σε αλλεργικούς ασθενείς σε χρόνιο υψηλό κίνδυνο ελμινθικής λοίμωξης, μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή έδειξε μια ελαφρώς αριθμητική αύξηση του ποσοστού λοίμωξης με το omalizumab που 
ήταν στατιστικά μη σημαντική. Η πορεία, η σοβαρότητα και η ανταπόκριση στη θεραπεία των λοιμώξεων δε συσχετίσθηκε (βλ. παράγραφο 4.4). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανο-
λογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού 
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585  Ιστότοπος: http://www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία Δεν έχει ακόμη καθορισθεί μέγιστη ανεκτή δόση του Xolair. Εφάπαξ ενδοφλέβιες 
δόσεις έως και 4.000 mg έχουν χορηγηθεί σε ασθενείς χωρίς ένδειξη δοσο-περιοριζόμενης τοξικότητας. Η υψηλότερη αθροιστική δόση που χορηγήθηκε σε ασθενείς ήταν 44.000 mg σε διάστημα 20 εβδομάδων και 
αυτή η δόση δεν οδήγησε σε οξείες ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν υποπτευθεί υπερδοσολογία, θα πρέπει ο ασθενής να παρακολουθείται για οποιοδήποτε σημείο ή σύμπτωμα. Θα πρέπει να αναζητηθεί και να εφαρμοστεί 
κατάλληλα ιατρική θεραπεία. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων L-αργινίνη υδροχλωρική L-ιστιδίνη υδροχλωρική L-ιστιδίνη Πολυσορβικό 20 Ύδωρ για ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες Αυτό το 
φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής 15 μήνες. Η διάρκεια ζωής συμπεριλαμβάνει πιθανές αποκλίσεις θερμοκρασίας. Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί 
συνολικά για 4 ώρες στους 25°C. Εάν είναι απαραίτητο, το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στο ψυγείο για χρήση αργότερα, όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του 
προϊόντος Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 1 ml διάλυμα σε ένα προγεμισμένο βαρέλι 
σύριγγας (γυαλί τύπου Ι) με βελόνα ( ατσάλι), (τύπου Ι) πώμα εισχώρησης με έμβολο και κάλυμμα βελόνας. Συσκευασία που περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα, και πολυσυσκευασίες που περιέχουν 4 (4 συσκευασίες του 
1) ή 10 (10 συσκευασίες του 1) προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός Πριν την ολοκλήρωση της ένεσης, αποφύγετε 
την επαφή με τους συνδετήρες ενεργοποίησης του συστήματος ώστε να αποφευχθεί η κάλυψη της βελόνας με το προστατευτικό της βελόνας. Χρησιμοποιώντας την σύριγγα 1. Κρατώντας τη σύριγγα με τη βελόνα προς 
τα πάνω, τραβήξετε προσεκτικά το κάλυμμα από την βελόνα και απορρίψετε το. Μην αγγίξετε την εκτεθειμένη βελόνα.Κτυπήστε απαλά τη σύριγγα με το δάκτυλο σας μέχρι οι φουσκαλίδες να ανεβούν στο πάνω μέρος 
της σύριγγας. Σπρώξτε αργά το έμβολο προς τη βελόνα για να αφαιρέσετε τις φουσκαλίδες από τη σύριγγα χωρίς να αποβάλετε άσκοπα διάλυμα. 2. Ανασηκώστε ελαφρά την επιδερμίδα και εφαρμόστε την βελόνα. 3. 
Κρατώντας στην προεξοχή του δακτύλου, πατήστε αργά το έμβολο, όσο πιο βαθιά πάει. Σε περίπτωση απώλειας διαλύματος από τη θέση εφαρμογής, τοποθετήστε την βελόνα πιο βαθιά. 4. Κρατώντας το έμβολο πλήρως 
πιεσμένο, τραβήξτε προσεκτικά την βελόνα απευθείας έξω από την θέση εφαρμογής. 5. Απελευθερώστε το έμβολο αργά και αφήστε το προστατευτικό της σύριγγας να καλύψει αυτόματα την εκτεθειμένη βελόνα. 
Οδηγίες απόρριψης Απορρίψετε την χρησιμοποιημένη σύριγγα αμέσως σε δοχείο για αιχμηρά. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ηνωμένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/05/319/008 
EU/1/05/319/009 EU/1/05/319/010 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 25 Οκτωβρίου 2005 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 22 Ιουνίου 2015 10. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  25.02.2016 Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://
www.ema.europa.eu Ενδεικτική Ν.Τ: 277.57 €, Λ.Τ: 359,96 € (σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως ισχύει) Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. 
Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Άρθρο 5 - Απαγορευτικές διατάξεις 
1) στα εργαστήρια αισθητικής απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση εκτός 

αυτής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας τους. 

α15. στο άρθρο 1 του Π.Δ./τος 83/1989 «Επαγγελματικά Δικαιώ-
ματα Πτυχιούχων των Τμημάτων Αισθητικής» (φΕκ Α’ 37/1989), ο-
ρίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«1. οι πτυχιούχοι του τμήματος Αισθητικής της σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και πρόνοιας (σΕΥπ) των τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους 
ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορί-
στηκε από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε σε συνεργασία με 
άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα και προσφέρουν υπηρεσίες σε 
άτομα που ενδιαφέρονται για την αισθητική σώματος και προσώπου. 

2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, 
είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντι-
κείμενα και δραστηριότητες: 

α) …..β)…. γ) …. δ) στις νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή 
ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική σε καθήκοντα συνεργασίας με 
τους ιατρούς, στον τομέα της ειδικότητάς τους (καθαρισμός προσώπου, 
ριζική αποτρίχωση, απίσχναση κ.λπ.). 

α16. η Υ.Α. οικ 3215/3.6.1998 (φΕκ 655/τ.Β/30.6.1998) Υπουργική 
Απόφαση «προϋποθέσεις Εγκατάστασης και Λειτουργίας μονάδων Α-
δυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων», ορίζει: . 
(α) στο άρθρο 1 ότι ως «μονάδες Αδυνατίσματος» νοούνται «οι πολυ-
δύναμες μονάδες παροχής υπηρεσιών είτε άσκησης και διαίτης, είτε αι-
σθητικής και διαίτης, ή άσκησης αισθητικής και διαίτης, οι οποίες: α. συ-
νυπάρχουν υπό κοινό τίτλο και δρουν ανεξάρτητα μεταξύ τους είτε υ-
πό μορφή συνδυασμού εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων και β. λει-
τουργούν ως ενιαία επιχείρηση υπό μορφή εταιρίας».
(β) στο άρθρο 3 ότι: «α) προκειμένου να χορηγηθεί [άδεια] βεβαίωση 
λειτουργίας σε μονάδα αδυνατίσματος και διαιτολογική μονάδα πρέπει 
αυτές να διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για κάθε μία από 
τις δραστηριότητες που ασκούνται μέσα σε αυτές καθώς και έξοδο κιν-
δύνου, β) οι χώροι αυτοί πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και 
ασφάλειας (φυσικός φωτισμός, εξαερισμός, κλιματισμός, πυρασφάλει-
α κ.λ.π.) και είναι οι εξής: 1. Αίθουσα ομαδικής γυμναστικής με όργανα 
κατάλληλα τοποθετημένα, εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ., 2. Εργαστήρι-
ο αισθητικής εμβαδού τουλάχιστον 40 τ.μ., 3. Αίθουσα ανάπαυσης, εμ-
βαδού τουλάχιστον 20 τ.μ., 4. Αίθουσα αναμονής εμβαδού τουλάχιστον 
20 τ.μ., 5. Αίθουσα καλωπισμού με 2 WC και δύο ντούζ, 6. Χώρος φύ-
λαξης ρούχων με ντουλάπες ή γκαρνταρόμπα, 7. Αποδυτήρια ανδρών 
και γυναικών, 8. Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο για παροχή πρώτων βο-
ηθειών με εξεταστική κλίνη και μανόμετρο, 9. ……..» 
(γ) στο άρθρο 8 της άνω ΥΑ ορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την λειτουργία των ανωτέρω μονάδων. 
(δ) στην παραγρ. 1 του άρθρου 8 της ιδίας Υπουργικής Απόφασης, ορί-
ζεται ότι απαγορεύεται από τις μονάδες αυτές «η διενέργεια πάσης φύσε-
ως πράξεων, που έχουν σχέση με την ιατρική, πλην της παροχής πρώτων 
βοηθειών σε περίπτωση συμβάντος και της απλής ιατρικής εξέτασης για 
την χορήγηση της γνωμάτευσης του άρθρου 7, καθώς και η διαφήμιση 
για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος». 
(ε) Εις την παραγρ. 1 του άρθρου 6 της άνω Υπουργικής Απόφασης, ο-
ρίζεται ότι κάθε δραστηριότητα οιασδήποτε μονάδος εκ των ανωτέρω, 
παρέχεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, «με την ευθύνη του 
έχοντος την σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος…και του υπευθύνου 
γιατρού, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος του τίτλου ειδικότητος παθο-
λόγου ή γενικού Ιατρού». 

Β. σχΕτικΕσ αποφασΕισ του κΕ.σ.υ. 
ο Νόμος 1278/1982 «Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» ο-

ρίζει στο άρθρο 9 παραγρ. 1 τις αρμοδιότητες του κΕ.σ.Υ., μεταξύ των 
οποίων, τούτο: (α) Έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προ-
γραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσε-
ων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγεί-

ας και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας και 
πρόνοιας και (β) γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα τρέχουσας πολιτικής, όσον 
αφορά την υγεία, που παραπέμπεται σÁ  αυτό και εισηγείται μέτρα για την 
υλοποίηση των πραγματικών στόχων. 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών το κΕ.σ.Υ. έχει εκδώσει τις 
κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν στις υπηρεσίες που προσφέρουν κέ-
ντρα Αισθητικής και ιατροί δερματολόγοι: 

Β1. την υπ’ αριθμ. 8 απόφαση της 95ης ολομελείας της 30.9.1992, 
με την οποία εγένετο δεκτό ότι «η εφαρμογή lasers στον άνθρωπο από 
μη ιατρούς (π.χ. αισθητικούς, φυσικοθεραπευτές κ.α.) επιτρέπεται μόνο 
για lasers χαμηλής ισχύος, μετά από ειδική άδεια, μόνο υπό την επίβλε-
ψη και τις οδηγίες ιατρού ο οποίος έχει άδεια χρήσης lasers». 

Β2. σχετικώς με τη δυνατότητα χρήσης των μηχανημάτων διεξαγωγής 
αποτρίχωσης με laser 1) SHARPLAN Epi touch Alex και 2) AESCULAP 
ruby Star από αισθητικό, ιατρό δερματολόγο ή άλλο εκπαιδευμένο προ-
σωπικό, το κΕ.σ.Υ. με την υπ’ αριθμ. 14 της 153ης/4-10-1999 απόφα-
ση της ολομελείας του, απεφάσισε τα εξής: «το μηχάνημα αποτρίχω-
σης με Laser, πρέπει να χρησιμοποιείται με την ΕΥΘΥΝΗ ιατρού Δερμα-
τολόγου. οι χειριστές της συσκευής είναι δυνατόν να είναι άλλα εκπαι-
δευμένα άτομα (αισθητικοί - τεχνολόγοι κ.λ.π.), αλλά η ευθύνη και η ε-
πίβλεψη πρέπει να γίνεται από δερματολόγο. οι ανεπιθύμητες ενέργει-
ες από την χρήση των άνω μηχανημάτων SHARPLAN Epi touch Alex και 
AESCULAP Ruby Star φαίνονται ακίνδυνες σχετικά, αλλά είναι δυνατόν 
να γίνουν επικίνδυνες, εφόσον δεν ληφθεί σοβαρά υπόψη ο φωτότυπος 
του ασθενούς και ο χρόνος εφαρμογής της θεραπείας. πρέπει επίσης να 
τονισθεί η περίπτωση μετάδοσης ιού ηπατίτιδας ή aiDS σε περίπτωση 
μικροαιμορραγιών κατά τη διάρκεια της επέμβασης και μη λήψης των 
κατάλληλων προφυλακτικών μέτρων. για όλα αυτά απαραίτητη είναι η 
παρουσία-υπευθυνότητα του Ιατρού δερματολόγου». 

Β3. Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. 11 της 165ης ολομ. /1-3-2001 α-
πόφασή του σχετικώς με την χρήση μηχανημάτων Laser από Μονάδες 
Αδυνατίσματος, το κΕ.σ.Υ. απεφάνθη ότι «εις τις μονάδες Αδυνατίσμα-
τος, εάν χρησιμοποιούνται συσκευές αποτριχώσεως Laser (ή άλλου τύ-
που), επιβάλλεται την εποπτεία και ολική ευθύνη να την έχει ιατρός δερ-
ματολόγος και γνώστης του αντικειμένου». 

Β4. Επίσης, το κΕ.σ.Υ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 15 της 178ης ο-
λομ./6.2.2003 απόφασή του, σχετικά με την δυνατότητα χρησιμοποίη-
σης από ιατρό δερματολόγο εντός μονάδος Αδυνατίσματος των μηχα-
νημάτων Laser: α) Aura KTP/532 nm ή Star Pulse/10 Watt και β) Lyra XP 
nd:Yag 1064nm ePD/200j/cm, κατά την οποία εδέχθη επί λέξει τα εξής: 
«τα μηχανήματα aura kTP/532 nm ή Star Pulse/10 Watt αποτελούν γνω-
στές συσκευές Laser με εφαρμογή στην αντιμετώπιση των αγγειακών και 
μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος. Επίσης το μηχάνημα Lyra XP 
nd:Yag 1064nm ePD/200j/cm εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της α-
νεπιθύμητης τριχοφυΐας και για τις τηλεγγειεκτασίες των κάτω άκρων. οι 
συγκεκριμένες αυτές θεραπευτικές εφαρμογές προϋποθέτουν αφ’ ενός τη 
γνώση και την εμπειρία του χειριστού και αφ’ ετέρου τη λειτουργία του, 
σε συγκεκριμένο χώρο που να τηρεί όλες τις απαραίτητες συνθήκες α-
σφαλείας («κλειστός» χώρος, απαγορευτική ένδειξη στην πόρτα, χρήση 
προστατευτικών γυαλιών από ιατρικό προσωπικό και ασθενείς, κάλυψη 
ανακλωμένων επιφανειών). τα παραπάνω αυτά μέτρα είναι απαραίτητα 
για την λειτουργία κάθε συσκευής Laser , και ιδιαίτερα εκείνων που εκ-
πέμπουν μακρού μήκους ακτινοβολία, όπως το 1064, που τεκμηριωμέ-
να μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, κυρίως οφθαλμολογικής 
φύσεως. Επομένως, πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας 
και η θεραπεία να τελείται αποκλειστικά από κατάλληλο εκπαιδευμένο 
Δερματολόγο. Οι συσκευές αυτές Laser μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε κέντρα Υγείας ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (π.φ.Υ.), 
κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και Νοσοκομεία. ως εκ τούτου, δεν δύνα-
ται να χρησιμοποιηθούν σε κέντρα Αδυνατίσματος. Επισημαίνεται, επί-
σης, ότι θα πρέπει οι ασθενείς που υποβάλλονται στην θεραπεία αυτή 
να ενημερώνονται για τα οφέλη και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
της θεραπείας αυτής προ της ενάρξεως της θεραπείας». 

Β5. Αργότερον το κΕ.σ.Υ., με την υπ’ αριθμ. 16 της 212ης ο-
λομ./6-7-2007 απόφασή του, διευκρίνησε ότι «το μηχάνημα αποτρί-
χωσης με Laser», που αναφέρεται στην προεκτεθείσα υπ’ αριθμ. 14 α-
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πόφαση της 153ης/14-10-1999 ολομέλειάς του ή/και στις μεταγενέστε-
ρες αυτής αποφάσεις του, αφορά «σε κάθε μηχάνημα αποτρίχωσης με 
Laser, το οποίο χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα για αποτρίχωση, εκτός 
από τα συγκεκριμένου τύπου που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 14 από-
φαση της 153ης/14-10-1999 ολομελείας του κΕ.σ.Υ., μετά, όμως, από 
σχετική έγκριση του κΕ.σ.Υ.», και απεφάσισε ότι την ευθύνη του μηχα-
νήματος αποτρίχωσης με Laser μπορεί να έχει, πέραν του ιατρού Δερ-
ματολόγου, και ιατρός πλαστικός Χειρουργός, και 

Β6. σχετικώς με τη χρήση των μηχανημάτων διεξαγωγής αποτρίχω-
σης Διοδικό Laser (Comet) Laser Alexandrite, (Cynosure Apogee 5.500), 
παλμικό φως (Pitanga Sr) και Υπέρυθρες (Pitanga ST), το κΕ.σ.Υ. εξέ-
δωσε την υπ’ αριθμ. 4 απόφαση της 218ης/6-11-2008 ολομελείας του, 
δυνάμει της οποίας επανέλαβε ότι «η μέθοδος αποτρίχωσης μέσω μη-
χανημάτων Laser και πηγών έντονου παλμικού φωτός είναι ασφαλής 
εφ’ όσον διενεργείται από εξειδικευμένους ιατρούς μόνον της ειδικότη-
τος της δερματολογίας και της πλαστικής Χειρουργικής», και, όσον α-
φορά στα άνω μηχανήματα απεφάσισε ότι ταύτα, «με βάση τις προδια-
γραφές τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έχουν ένδειξη για απο-
τρίχωση, πλην του Pitanga Sr το οποίο ενώ θεωρητικά μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για αποτρίχωση με την χρήση των καταλλήλων φίλτρων, η 
πραγματική του ένδειξη είναι η ανάπλαση και η σύσφιξη του δέρματος». 

-II- 
αναλυση και ΕρμηνΕια 

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς ή εν 
συνδυασμώ μεταξύ τους, και από τις ως άνω αποφάσεις του κΕ.σ.Υ., 
συνάγονται τα ακόλουθα: 

1. με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (Α’32/2.3.2011), που φέρει τον 
τίτλο «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγη-
των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (άνω υπό 
στοιχ. ΙΑ2), επεδιώχθη, όπως προκύπτει από την αιτιολογική του έκθεση, 
η άρση των περιορισμών της υφιστάμενης νομοθεσίας για την πρόσβαση 
σε ορισμένο επάγγελμα και για την άσκησή του. Ειδικότερα, με το άρ-
θρο 1 του νόμου ορίσθηκε ότι «για την πρόσβαση σε επαγγέλματα και 
την άσκησή τους ισχύει η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας» η οποία 
θεμελιώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του συντάγματος (προεκτ. υπό στοιχ. 
ΙΑ1) και ότι «οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν στην 
πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων επιβάλλεται να ερμηνεύονται 
στενά και σε αρμονία προς την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και 
της προστασίας του ανταγωνισμού. διατάξεις που προβλέπουν περιορι-
σμούς στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων είναι στενώς ερ-
μηνευτέες». με το άρθρο 2 παρ. 1 τίθεται ο κανόνας της καταργήσεως 
των προβλεπομένων στην ισχύουσα νομοθεσία περιορισμών που αφο-
ρούν την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων («πέραν εκείνων για 
τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο Β΄ του νόμου», στο ο-
ποίο περιέχονται ρυθμίσεις για τα επαγγέλματα του συμβολαιογράφου, 
του δικηγόρου, του μηχανικού και του νόμιμου ελεγκτή) μετά την πά-
ροδο τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση του νόμου -ήτοι από την 
3-7-2011, ενώ, στην παράγραφο 2 απαριθμούνται 10 περιπτώσεις πε-
ριορισμών και απαγορεύσεων που καταργούνται και έχουν αντικειμενικό 
χαρακτήρα, μη αναγόμενοι στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου να ασκή-
σει επάγγελμα. περαιτέρω, με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου παρέ-
χεται εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος εντός της 
ίδιας τετράμηνης προθεσμίας από την δημοσίευση του νόμου, με αντι-
κείμενο την εξαίρεση ορισμένου επαγγέλματος από την απελευθέρωση 
και την διατήρηση σε ισχύ περιορισμών από τους αναφερόμενους στην 
παράγραφο 2, με σκοπό την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου 
συμφέροντος και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της αρχής 
της αναλογικότητας και ότι δεν εισάγονται ευθέως ή εμμέσως διακρίσεις 
με βάση την ιθαγένεια. Ακολούθως, με το άρθρο 3 παρ. 1 του νόμου 
καταργείται κατ’ αρχήν, επίσης, μετά πάροδο τεσσάρων μηνών από την 
δημοσίευσή του, η διοικητική άδεια ως προϋπόθεση για την άσκηση ε-
παγγέλματος, ενώ, με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου παρέχεται ε-
ξουσιοδότηση προς έκδοση προεδρικού διατάγματος εντός της ίδιας τε-
τράμηνης προθεσμίας με αντικείμενο την διατήρηση του καθεστώτος δι-
οικητικής αδείας ως προς ορισμένο επάγγελμα, εφόσον η διατήρησή του 

επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και πλη-
ρούνται οι απαιτήσεις της αρχής της αναλογικότητας. 

πριν από την εκπνοή της προβλεπόμενης από τις ανωτέρω διατάξεις 
των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 προθεσμίας των τεσσάρων μη-
νών εξεδόθη ο νόμος 3984/2011 (Α΄ 150/27.6.2011), με το άρθρο 66 
παρ. 21 του οποίου η προθεσμία αυτή παρατάθηκε ειδικώς για τα επαγ-
γέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης μέχρι τις 15-9-2011. Όμως με το άρθρο 24 παράγραφος 10 του ν. 
4002/2011 (φΕκ Α΄ 180/22-8-2011) η διάταξη αυτή περί παρατάσεως 
καταργήθηκε από τότε που ίσχυσε. 

στη συνέχεια, εξεδόθη ο ν. 4025/2011 «συγχώνευση θεραπευτηρί-
ων κ.λ.π.» (φΕκ Α΄ 228/2.11.2011, άνω υπό στοιχ. ΙΑ9), με το άρθρο 
35 του οποίου ορίσθηκε ότι αρμόδια αρχή για την χορήγηση, αναστο-
λή, ανάκληση και ακύρωση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του 
ιατρού, καθώς και του τίτλου ειδικότητας είναι ο πανελλήνιος Ιατρικός 
σύλλογος για δε την χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση της 
άδειας λειτουργίας ιατρείου και πολυϊατρείου ο κατά τόπον αρμόδιος ι-
ατρικός σύλλογος. περαιτέρω, με το ίδιο άρθρο ορίσθηκε ότι οι σχετικές 
διαπιστωτικές πράξεις πρέπει να εκδίδονται εντός μηνός από την κατάθε-
ση των σχετικών εγγράφων από τον ενδιαφερόμενο και ότι, αν η ανωτέ-
ρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, καθώς και σε περίπτωση υποβολής 
ενστάσεως κατά τυχόν απορριπτικής του αιτήματος πράξεως, αρμόδιος 
καθίσταται ο κατά τόπον οικείος περιφερειάρχης. με την παράγραφο 1 
του ίδιου άρθρου χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας και 
κοινωνικής Αλληλεγγύης να ρυθμίσει με απόφασή του τις σχετικές με τα 
ανωτέρω θέματα λεπτομέρειες, με βάση δε την εξουσιοδότηση αυτή ε-
ξεδόθη στις 13-3-2012 η υπ’ αριθμ. Υ3β/γ.π./οικ.24948/13-3-2012 α-
πόφαση του ανωτέρω Υπουργού (φΕκ Β΄ 713/13-3-2012), η οποία συ-
μπληρώθηκε με την Υ3β/γ.π. 36859, φΕκ Β’ 1088/30.4.2013 (άνω υ-
πό στοιχ. ΙΑ8) με αντικείμενο τον καθορισμό των δικαιολογητικών, της 
διαδικασίας, των όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση της βεβαι-
ώσεως λειτουργίας, μεταξύ άλλων, των ιατρείων και πολυϊατρείων. τέ-
λος, η ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον πανελλήνιο Ιατρικό σύλλογο 
για την χορήγηση των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος και στους ιατρι-
κούς συλλόγους για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας ιατρείου και πο-
λυϊατρείου μετατέθηκαν για την 1-1-2014 και την 1-4-2012 αντιστοίχως 
(άρθρα ένατο του ν. 4118/2013, Α΄32 και 55 παρ. 2 του ν. 4075/2012, 
Α΄ 89), ενώ, με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) αντικα-
ταστάθηκε η διάταξη του β’ εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
του ανωτέρω ν. 3919/2011 και ορίσθηκε ότι «διατάξεις νόμων, κανονι-
στικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλε-
πόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού καταργούνται». 

κατόπιν τούτου, οι προσκροούσες στο Ν. 3919/2011 διατάξεις της νο-
μοθεσίας, οι σχετικές με την άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών, ο-
δοντιάτρων και των λοιπών παραϊατρικών επαγγελμάτων (ούτω προσ-
διορίζονται από το μονό άρθρο της Υ.Α 47/6697/1994 (φΕκ Β’28) τα ε-
παγγέλματα των Αισθητικών, φυσικοθεραπευτών, οπτικών, Εργοθερα-
πευτών κ.α.), κατηργήθησαν, αντικατεστάθησαν ή τροποποιήθησαν. οι 
διατάξεις του Ν.3919/2011 υπηρετούν την αρχή της επαγγελματικής ε-
λευθερίας, που ερείδεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του συντάγματος ό-
που κατοχυρώνεται το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αναπτύσσει ε-
λεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην οικονομική ζω-
ή της χώρας, η εφαρμογή τους όμως προϋποθέτει συγχρόνως τόσον την 
τήρηση της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου του συντάγματος, 
όπου κατοχυρώνεται το δικαίωμα του κάθε ατόμου στην προστασία της 
υγείας του, όσον και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του συντάγμα-
τος, όπου ορίζεται η υποχρέωση του κράτους να προστατεύει την δημό-
σια υγεία (προεκτ. υπό στοιχ. ΙΑ1). τούτο έλαβαν υπόψιν οι Υπουργικές 
Αποφάσεις Υ3β/γ.π./οικ. 64434/2011, Υ3β/γ.π./οικ. 64432/2011 (φΕκ 
Β’ 1394/2011), η Υ3β/γ.π. /οικ. 35576/2013 (φΕκ Β’ 1012/2013), οι εκ-
δοθείσες μετά την ισχύ του Ν. 3919/2011, που προβλέπει να μην απαι-
τείται προηγουμένη διοικητική άδεια για την άσκηση επαγγέλματος, οι 
οποίες αναφέρουν ότι η διατήρηση της διαδικασίας αναγγελίας/βεβαίω-
σης έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής και μονάδων αδυνα-
τίσματος, επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος 
που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας. ομοίως 
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και ο Ν. 4025/2011 (άνω υπό στοιχ. ΙΑ4), έλαβε τούτο υπ’ όψιν, με α-
ποτέλεσμα να ορίσει, με το άρθρο 35 αυτού, ως αρμόδιες αρχές για την 
χορήγηση [αδείας] βεβαίωσης της άσκησης του επαγγέλματος του ια-
τρού και του τίτλου ειδικότητός του τον πανελ. Ιατρικό σύλλογο και της 
λειτουργίας ιατρείου ή ιατρικής εταιρίας τον κατά τόπο Ιατρικό σύλλογο. 

ούτω σήμερον, οι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές 
για τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων (ατομικών ή με τη μορφή ια-
τρικής εταιρίας) καθορίζονται με τις προεκτεθείσες διατάξεις του π.δ./τος 
84/2001 (άνω υπό στοιχ. ΙΑ7α-ε), τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 
διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας τους καθορίζονται με την με αριθμ. Υ3β/γ.π. 24948/13.3.2012 
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αύ-
τη συνεπληρώθη με την απόφαση Υ3β/γ.π./οικ. 36859/2013 (άνω υ-
πό στοιχ. ΙΑ8). περαιτέρω, το ιδιωτικό ιατρείο πρέπει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 του π.δ. 84/2001 και στην ομοίου περιεχομέ-
νου διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω με αριθμ. Υ3β/γ.π. 
24948/13.3.2012 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, να είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμέ-
νος κατά τα καθοριζόμενα στα παραρτήματα Α και Β του π.δ. 84/2001, 
όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. γ.π./οικ. 72218/2014 Υ-
πουργική Απόφαση και ισχύουν σήμερα (προεκτ. υπό στοιχ. ΙΑ7). για τη 
χορήγηση δε βεβαίωσης λειτουργίας του απαιτείται, σύμφωνα με τα ο-
ριζόμενα στο άρθρο 4 της με αριθμ. Υ3β/γ.π. 24948/13.3.2012 Απόφα-
σης του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης, η υποβολή των 
εις το ίδιο άρθρο αναφερομένων δικαιολογητικών (άνω υπό στοιχ. ΙΑ8). 

2. Από τις προεκτεθείσες διατάξεις α) της Υ.Α. 24498/2012 «περί κα-
θορισμού δικαιολογητικών, διαδικασία όρων και προϋποθέσεων για τη 
χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων», (άνω υπό στοιχ. ΙΑ8), β) 
του π.δ./τος 84/2001 «περί των όρων, προυποθέσεων, διαδικασίας και 
προδιαγραφών για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής 
υπηρεσιών π.φ.Υ.» (άνω υπό στοιχ. ΙΑ7) και γ) του π.δ./τος 247/1991 
που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουρ-
γία Ιδιωτικών κλινικών, εν συνδυασμώ με τις διατάξεις α) του άρθρου 5 
παραγρ. 2 και 3 του Ν.δ. 361/1969 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος 
του αισθητικού» (άνω υπό στοιχ. ΙΑ13), β) του άρθρου 5 παραγρ. 1 της 
Υ.Α. φ.γ.4ε/5258/70, (άνω υπό στοιχ. ΙΑ14), και γ) των άρθρων 7 και 8 
της Υ.Α οικ. 3215/3.6.1998 «προϋποθέσεις Εγκατάστασης και Λειτουρ-
γίας μονάδων Αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων» (άνω υπό 
στοιχ. ΙΑ15) ως και των ανωτέρω αποφάσεων του κΕ.σ.Υ., προκύπτει 
ότι οι ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστά-
σεις ιατρείου και λοιπών φορέων ιατρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υ-
γείας (π.φ.Υ.) ή νοσηλευτηρίου, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές, και ότι στα εργαστήρια αισθητικής και τις μο-
νάδες παροχής υπηρεσιών αδυνατίσματος και αισθητικής προσώπου 
και σώματος, απαγορεύεται, προς προστασία της δημόσιας υγείας, η δι-
ενέργεια κάθε ιατρικής πράξεως, όπως και η πρόσληψη ιατρών συνερ-
γατών προς εκτέλεση ιατρικών πράξεων, εκτός από τον υποχρεωτικά …
προσλαμβανόμενο ιατρό με ειδικότητα παθολόγου ή γεν. Ιατρικής, που 
είναι υπεύθυνος για την απλή ιατρική εξέταση, σε ειδικά διαμορφωμέ-
νο χώρο, των ενδιαφερομένων πελατών προς έκδοση πιστοποιητικού ι-
κανότητας αυτών ώστε να συμμετάσχουν στα προγράμματα διαίτης, ά-
σκησης κ.λ.π. των μονάδων αυτών, αλλά και για την παροχή πρώτων 
βοηθειών σε περίπτωση συμβάντος (ούτω έχει κριθεί και με την υπ’ α-
ριθμ. 260/2006 απόφαση του Αρείου πάγου, Α’ δημοσίευση Νόμος), 
ως επίσης, εάν χρησιμοποιούν τα προεκτεθέντα μηχανήματα ή ανάλογα 
τούτων για την διεξαγωγή αποτρίχωσης, και τον υπεύθυνο για την χρή-
ση τους δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό. 

η λειτουργία των εργαστηρίων αισθητικής και αδυνατίσματος δεν ε-
πιτρέπει εντός αυτών την διενέργεια ιατρικών πράξεων κανενός είδους 
και βαρύτητος, είτε θεραπευτικών, οι οποίες από την φύση και τον σκο-
πό τους επιδιώκουν τη διατήρηση, βελτίωση ή την αποκατάσταση της 
υγείας του ανθρώπου, είτε μη θεραπευτικών, οι οποίες έχουν σκοπό α-
ποκλειστικά καλαισθητικό, όπως αναλυτικά οι ιατρικές πράξεις προσδι-
ορίζονται στα άρθρα 1 και άρθρ. 2 του Ν. 3418/2005 περί του «κώδι-
κα Ιατρικής δεοντολογίας» (άνω υπό στοιχ. ΙΑ12) και στο άρθρο 112 
παρ. 2 του Α.Ν. 1565/1939 «περί ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος» 

(άνω υπό στοιχ. ΙΑ10ε). 
κάθε ιατρική πράξη, θεραπευτικού ή μη χαρακτήρα, είναι κατά νόμον 

επιτρεπτό να εκτελείται μόνον εντός ιατρείου ή νοσηλευτηρίου, διότι ε-
μπεριέχει την πιθανότητα επιπλοκής ή κινδύνου, στις δε υποχρεώσεις του 
ιατρού είναι να ασκεί την ιατρική σύμφωνα με τους γενικά παραδεκτούς 
κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ως επίσης να παρέχει στον ασθενή κά-
θε πληροφορία για την κατάσταση της υγείας του και για την φύση, τον 
σκοπό και τους κινδύνους της επικειμένης ιατρικής πράξης και να μην δι-
ενεργεί καμμία πράξη χωρίς την συναίνεση του ασθενούς. τούτο ορίζει ο 
κώδικας Ιατρικής δεοντολογίας στα άρθρα αυτού υπ’ αριθμ. 11 (για την 
ενημέρωση) και 12 (για την συναίνεση), επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά 
τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής σύμβασης του οβιέδο του 1997 για τα Αν-
θρώπινα δικαιώματα και την Βιοϊατρική. στις πράξεις δε της αισθητικής 
ιατρικής, η νομιμοποιητική συναίνεση, ακριβώς λόγω της έλλειψης θε-
ραπευτικού σκοπού, προϋποθέτει από τον ιατρό την πλήρη και λεπτο-
μερή ενημέρωση του προσώπου, όχι μόνο για τη φύση, το σκοπό και 
τις προοπτικές επιτυχίας της πράξης αλλά και για όλους τους κινδύνους 
που συνδέονται με αυτή, ανεξάρτητα από την στατιστική πιθανότητα ε-
πέλευσής τους. η αναγκαιότης αυτή υφίσταται σε οποιαδήποτε επέμβα-
ση η οποία συνοδεύεται από λύση της συνεχείας του δέρματος ή επέμ-
βαση στο δέρμα με την χρήση ειδικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολο-
γίας (π.χ. laser). δοθέντος δε ότι οι πράξεις της αισθητικής ιατρικής δεν 
είναι ποτέ επείγουσες, δεν υπάρχει καμμία περίπτωση εξαίρεσης του ι-
ατρού από την υποχρέωση της λήψης της συναίνεσης του ασθενούς, ό-
πως μπορεί να συμβεί όταν πρόκειται για θεραπευτική ιατρική πράξη. 
σύμφωνα άλλωστε και με την δικαστηριακή αντιμετώπιση των περιστα-
τικών αισθητικής ιατρικής, ο ιατρός δεν πρέπει να σπεύδει και οφείλει να 
αφήσει εις το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επαρκές χρονικό διάστημα για 
να σκεφθεί ώριμα και να σταθμίσει την σοβαρότητα των ενδεχομένων 
κινδύνων έναντι του προσδοκωμένου εκ της πράξεως αποτελέσματος. 

3. περαιτέρω από τις άνω διατάξεις του Ν. 3919/2011 συνάγεται, ό-
τι η θεσπιζόμενη με το άρθρο 17 του Ν. 3418/2005 «περί κώδικος Ια-
τρικής δεοντολογίας» απαγόρευση διαφήμισης (άνω υπό στοιχ. ΙΑ12θ) 
εξακολουθεί ισχύουσα, γιατί ο εν λόγω περιορισμός - απαγόρευση δεν 
καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 2 το Ν. 3919/2011, αφού οι 
περιορισμοί που αίρονται αναφέρονται στην διάταξη αυτή περιοριστι-
κά και όχι ενδεικτικά. 

το γεγονός ότι αίρονται οι περιορισμοί ως προς τον εταιρικό τύπο, ως 
προς τη σύνθεση και ως προς την ιδιότητα των εταίρων, δεν οδηγεί σε 
άρση της ανωτέρω απαγόρευσης, διότι ο σκοπός αυτής παραμένει ο ί-
διος, και αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. κατόπιν τούτου, ε-
ξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση ιατρικής διαφήμισης, ως ορίζεται 
στο άρθρο 17 του Ν. 3418/2005, και δη ανεξάρτητα από τη μορφή με 
την οποία παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες. 

4. Ιδιωτικό φορέα παροχής Υπηρεσιών Ιατρικής π.φ.Υ. αποτελεί, κατ’ 
άρθρο 13 παραγρ. 1 του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και οργά-
νωση συστήματος Υγείας» όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 28 του Ν. 
3846/2010 «θέματα Εργασιακά κ.λ.π.» και ισχύει σήμερον, το ιατρείο 
(ατομικό ή με μορφή ιατρικής εταιρίας), και ιδιωτικό φορέα παροχής υ-
πηρεσιών π.φ.Υ. αποτελεί, κατ’ άρθρον 13 παραγρ. 6 του άνω Νόμου, 
το εργαστήριο αισθητικής (ατομικό ή με μορφή εταιρίας). 

5. με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4272/2014 «προσαρμο-
γή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτρο-
πής της 9ης οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης 
σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων ορ-
γάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την ψυχική υ-
γεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατά-
ξεις» [φΕκ Α 145] (προεκτ. υπό στοιχ. ΙΑ3), προβλέπεται η δυνατότητα 
συστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής π.φ.Υ. 

με τις εν λόγω διατάξεις, με τις οποίες αντικατεστάθη το άρθρο 1 του 
Ν. 4208/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», το 
οποίο σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου αυτού, προέβλε-
ψε «την δυνατότητα συστέγασης ιατρείου ή πολυϊατρείου με μονάδες α-
δυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες υπό την αυστηρή προϋπόθεση 
της διατήρησης των όρων, των προϋποθέσεων και προδιαγραφών εγκα-
τάστασης και λειτουργίας εκάστου τούτων, πλην των όρων που ορίζουν 
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τους χώρους αναμονής», ο νομοθέτης απέβλεψε στο να ικανοποιηθούν οι 
σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών υγείας (μεταξύ των οποίων ιατροί 
και αισθητικοί), αποκλείοντας όμως την συστέγαση σε όσους εξ αυτών τα 
αντικείμενα είναι συναφή. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στην εισηγη-
τική έκθεση του ως άνω Ν. 4272/2014 «η προτεινόμενη διάταξη ικανο-
ποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών υγείας. παράλληλα απο-
τελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 10.2.3.ΙΙΙ 
του εφαρμοζομένου μνημονίου. Αποκλείονται της συστέγασης, φορείς πα-
ροχής υγείας που τα αντικείμενά τους είναι συναφή για λόγους προστασί-
ας του ελεύθερου ανταγωνισμού και της δημόσιας υγείας. με αποφάσεις 
του Υπουργού Υγείας καθορίζονται, ο ελάχιστος χώρος αναμονής στις πε-
ριπτώσεις συστέγασης, κάθε τεχνική, τεχνολογική, κτιριακή λεπτομέρεια, 
μετρικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφο-
ρά στους βοηθητικούς χώρους». 

Ακολούθησε η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης γ.π./οικ/4963/2014 
«τεχνικές προδιαγραφές για την συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής 
π.φ.Υ.» (άνω υπό στοιχ. ΙΑ4), η οποία, αφού έλαβε υπ’ όψιν της μετα-
ξύ άλλων τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 4272/2014, το π.δ. 84/2001 «Ό-
ροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λει-
τουργία ιδιωτικών φορέων παροχής π.φ.Υ.» (άνω υπό στοιχ. ΙΑ7), την 
υπ’ αριθμ. Α5/2005/1999 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «περί καθορι-
σμού προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής» που τροπο-
ποίησε την Υ.Α γ4ε/5258/1970 «περί ρυθμίσεως λεπτομερειών του υπ’ 
αριθμ. 361/1969 Ν.δ/τος «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθη-
τικού», άρθρο 5 παρ. 2 (άνω υπό στοιχ. ΙΑ14), και τα άρθρα 2 και 3 του 
Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαι-
ολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ά-
νω υπό στοιχ. ΙΑ2), καθόρισε τις αρχές και τις προϋποθέσεις συστέγασης 
των φορέων αυτών (συστεγαζομένων μονάδων). 

με το άρθρο 2 η ως άνω Υ.Α. ορίζει ότι οι απαιτούμενες επιφάνειες για 
τους βασικούς χώρους των φορέων αυτών είναι οι ισχύουσες κατά την 
κείμενη νομοθεσία για κάθε ένα εξ αυτών χωριστά και ότι, για λόγους ο-
μαλής λειτουργίας τους στην περίπτωση της συστέγασής τους, προβλέ-
πονται κοινοί χώροι αναμονής και υποδοχής κοινού (reception, χωλ ει-
σόδου κλπ) και κοινοί βοηθητικοί χώροι (W.C. κοινού, χώροι η/μ εγκα-
ταστάσεων, αποθηκευτικός χώρος αναλωσίμων-λοιπού υλικού) με εξαί-
ρεση την περίπτωση ιατρείου ειδικότητας δερματολογίας, όπου απαιτεί-
ται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εκτός από τον κοινό χώ-
ρο αναμονής και από το κοινό W.C. των συστεγαζόμενων μονάδων, επι-
πλέον χωριστή αναμονή (όπως και για το ιατρείο παιδιατρικής και Ψυχια-
τρικής ειδικότητος) αλλά και χωριστό W.C. ασθενών (όπως και για ιατρεί-
α γυναικολογικής-μαιευτικής, ουρολογικής και παιδιατρικής ειδικότητος) 
με άμεση πρόσβαση από τον χώρο της εξέτασής τους. Άλλωστε ανάλο-
γος ρύθμιση προβλέπεται στην σύνθεση πολυιατρείου όταν μεταξύ των 
ιατρείων του υπάρχει τοιούτο δερματολόγου, όπου απαιτείται, σύμφω-
να με το παράρτημα Α του π.δ. 84/2001, ως ισχύει σήμερον, ξεχωριστό 
W.C. ασθενών και ιδιαίτερη αναμονή τουλάχιστον 5. τ.μ. 

Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει συνάφεια των προσφερομένων από το 
ιατρείο υπηρεσιών υγείας με τις υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήριο 
αισθητικής, μονάδα αδυνατίσματος και διαιτολογική μονάδα, γραφείο λο-
γοθεραπευτού, ψυχολόγου κ.λ.π., είναι δυνατή κατά νόμον η συστέγαση 
μεταξύ τους, τηρουμένων τόσον των όρων και προϋποθέσεων που προ-
βλέπονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της κειμένης νομο-
θεσίας για την λειτουργία ενός εκάστου φορέα-συστεγαζομένης μονάδος 
χωριστά (το πολυϊατρείο, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. 4963/2014 
θεωρείται ως μία συστεγαζομένη μονάδα), όσον και των όρων και προδια-
γραφών που ορίζουν οι διατάξεις της Υ.Α. 4963/2014 (άνω υπό στοιχ. ΙΑ4).

6. ο κώδικας Ιατρικής δεοντολογίας ρυθμίζει την συμπεριφορά του ι-
ατρού κατά την άσκηση του λειτουργήματός του και, συνεπώς, και κατά 
την συστέγαση των προεκτεθέντων φορέων π.φ.Υ. με ιατρείο, ο διατη-
ρών τούτο ιατρός υποχρεούται να εφαρμόζει όλες τις αρχές και τους κανό-
νες που ορίζουν οι προαναφερθείσες διατάξεις του κ.Ι.δ. (άνω υπό στοιχ. 
ΙΑ12). οφείλει μάλιστα να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή για 
την τήρηση των άνω αρχών και κανόνων, αφού, εν προκειμένω, η συστέ-
γαση ενισχύει το ενδεχόμενο παραβιάσεώς τους. με την συστέγαση ικα-

νοποιούνται μεν οι σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών υγείας (κοινοί 
χώροι υποδοχής και αναμονής του κοινού, reception κ.λ.π.), όπως είναι 
και ο αναφερόμενος στην εισηγητική έκθεση του σχετικού νόμου σκοπός 
του νομοθέτη, αλλά επιβάλλεται να τηρούνται κατ’ αυτήν με μεγάλη επι-
μέλεια τα δεοντολογικά πλαίσια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, τα 
οποία σε όλα τα γεωγραφικά και πολιτισμικά μήκη και πλάτη συνδέονται 
με την έννοια της ιατρικής ευθύνης και την δέσμευση του ιατρού να προ-
στατεύσει και να μην βλάψει τον ασθενή του, προκειμένου να εξασφαλί-
ζονται τα υπέρτατα αγαθά της ανθρώπινης ζωής, υγείας και αξιοπρέπειας. 

ούτω, η απαιτουμένη για την αυστηρή και αποτελεσματική τήρηση του 
ιατρικού απορρήτου, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2α του κ.Ι.δ., εποπτεία που α-
σκεί ο ιατρός στα πρόσωπα που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο κα-
τά την άσκηση του επαγγέλματός του, πρέπει λόγω της συστέγασης να εί-
ναι αυξημένη (ενδεικτ. όταν υπάρχουν κοινοί γραμματείς, βοηθητικό προ-
σωπικό κ.λ.π.), όπως επίσης ούτος πρέπει να μεριμνά ιδιαιτέρως για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών του κατά την τή-
ρηση του προβλεπομένου στο άρθρο 14 κ.Ι.δ. ιατρικού αρχείου, όταν 
διενεργείται από γραμματεία που είναι κοινή. Επιπλέον, απαιτείται μεγά-
λη προσοχή εκ μέρους του προς αποφυγή οποιασδήποτε πράξεως αθέ-
μιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του και οποιασδήποτε προ-
σωπικής του διαφήμισης, άμεσης ή έμμεσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 
του κ.Ι.δ., (το οποίο εξακολουθεί να ισχύει κατά τα προεκτεθέντα και με-
τά την έκδοση του Νόμου 3919/2011), ή ανάρτησης διαφημιστικής πινακί-
δος ή επιγραφής, διανομής φυλλαδίων κ.λ.π. ή χρησιμοποίησης στοιχείων 
του, από τις λοιπές συστεγαζόμενες μονάδες, με έμμεσο ή άμεσο σκοπό 
την διαφήμισή του, διότι, άλλως, προβλέπονται κυρώσεις εις βάρος του. 

7. η κατά τα ανωτέρω συστέγαση των ιδιωτικών φορέων παροχής υπη-
ρεσιών π.φ.Υ., απαγορεύεται ρητώς όταν τα αντικείμενα τους είναι συνα-
φή, με την διάταξη της παρ. 2 περ. γ’ του άρθρου 1 του Ν. 4208/2013, ό-
πως αντικατεστάθη με το άρθρο 46 του Ν. 4272/2014 και ισχύει σήμερον. 

συνάφεια αποκλείουσα την μεταξύ τους συστέγαση πιστεύω ότι υπάρχει 
ανάμεσα στα αντικείμενα του δερματολόγου και του αισθητικού. Αφετηρία 
της γνώμης μου αυτής αποτελεί το ότι όλες οι παρεχόμενες παρ’ αμφοτέ-
ρων υπηρεσίες υγείας αφορούν στο δέρμα, και τα ζητήματα που προανα-
φέρθησαν και απησχόλησαν το κΕ.σ.Υ. και για τα οποία τούτο εξέδωσε τις 
υπό στοιχεία ΙΒ1-6 άνω αποφάσεις του, προέκυψαν ακριβώς λόγω της συ-
νάφειας των υπηρεσιών των δερματολόγων και των αισθητικών. περαιτέ-
ρω, τούτο συνάγεται κι από τις προεκτεθείσες διατάξεις της ιατρικής νομο-
θεσίας περί ιατρικών ειδικοτήτων (π.δ. 415/1994, Α.Ν. 1565/1939, Ν.δ. 
3366/1955, άνω υπό στοιχ. ΙΑ 10 και 11), όπου ορίζεται το δέρμα ως το 
γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής ειδικότητος της δερματολογίας και οι δι-
ενεργούμενες από τους δερματολόγους ιατρικές πράξεις ως αποσκοπού-
σες στην διατήρηση, βελτίωση ή την αποκατάσταση της υγείας του δέρ-
ματος, εν συνδυασμώ με τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών από τα εργαστήρια αισθητικής. συγκεκριμένα με 
το άρθρο 4 του Ν.δ./τος 361/1969 «Άσκηση επαγγέλματος αισθητικού» 
(άνω υπό στοιχ. ΙΑ 13) ορίζεται ως έργο του αισθητικού, μεταξύ άλλων η 
περιποίηση του δέρματος εν γένει, ο ψεκασμός του δέρματος και η απο-
ψίλωση του δέρματος δια λαβίδος ή δι’ ηλεκτρικού μηχανήματος εφ’ ό-
σον ο αισθητικός έχει υποστεί ειδική προς τούτο εκπαίδευση. Επίσης, με 
το άρθρο 1 της Υ.Α. 5258/1970 (προεκτ. υπό στοιχ. ΙΑ 14), όπου καθο-
ρίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής, προβλέ-
πεται ότι για την λειτουργία του απαιτείται γνωμάτευση Επιτροπής απο-
τελουμένης, μεταξύ άλλων, από γιατρό δερματολόγο, το αυτό δε συμ-
βαίνει και για την θέση σε λειτουργία μηχανήματος νέου τύπου χρησιμο-
ποιουμένου από εργαστήρια αισθητικής. ωσαύτως με το άρθρο 2 της ά-
νω Υπουργ. Απόφασης, όπου καθορίζονται τα όρια εκπαιδεύσεως χρή-
σεως συσκευών υπέρυθρων ακτίνων, προβλέπεται διδασκαλία των ενδι-
αφερομένων προς τούτο αισθητικών εις το Νοσοκομείο «Ανδρέας συγ-
γρός», το οποίο ως γνωστόν είναι ειδικό Νοσοκομείο και απασχολεί ια-
τρούς σχεδόν αποκλειστικά με ειδικότητα την δερματολογία. με το άρ-
θρο 3 δε της ιδίας Υπουργ. Αποφάσεως, όπου καθορίζονται οι όροι εκ-
παιδεύσεως αισθητικού εις την αποτρίχωσιν δι’ ηλεκτρικού μηχανήματος, 
προβλέπονται ως κέντρα εκπαιδεύσεως «νοσηλευτικά ιδρύματα, εφ’ ό-
σον λειτουργούν παρ’ αυτοίς δερματολογικαί κλινικαί», και ορίζεται ότι η 
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κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας ανατίθεται εις «τον καθηγητήν 
της δερματολογίας», ως επίσης ότι οι αποφοιτώντες εκ των τμημάτων αι-
σθητικής υφίστανται εξετάσεις ενώπιον Επιτροπής, αποτελουμένης μετα-
ξύ άλλων εκ δερματολόγων ιατρών. κατά συνέπειαν, όλες οι διατάξεις 
αυτές αναγνωρίζουν την σημασία της συμβολής του δερματολόγου στην 
εκπαίδευση των αισθητικών και την συνακόλουθη δημιουργία συνάφειας 
στο πλαίσιο της δραστηριότητος αμφοτέρων. 

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 1 του π.δ./τος 83/1989 «Επαγγελματικά δι-
καιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων αισθητικής» (προεκτ. υπό στοιχ. 
ΙΑ 15), όπου ορίζονται τα αντικείμενα και οι δραστηριότητες που έχουν δι-
καίωμα απασχόλησης οι αισθητικοί, αναφέρεται ότι ούτοι δικαιούνται να 
απασχολούνται σε δερματολογική κλινική στον τομέα της ειδικότητάς τους 
(καθαρισμός προσώπου, ριζική αποτρίχωση, απίσχναση κ.λ.π.). και εξ αυ-
τού του γεγονότος εκλείπει κάθε ερμηνευτικό περιθώριο προς υποστήρι-
ξη της απόψεως ότι δεν υφίσταται συνάφεια μεταξύ του αντικειμένου του 
δερματολόγου και αυτού του εργαστηρίου αισθητικής. 

Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι το ιατρείο δερματολόγου και το 
εργαστήριο αισθητικής συνιστούν φορείς παροχής υπηρεσιών π.φ.Υ. 
με συναφείς υπηρεσίες φροντίδας υγείας, οι οποίες οδηγούν στον απο-
κλεισμό της μεταξύ τους συστέγασης κατ’ άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 
4208/2013, όπως τούτο αντικατεστάθη με το άρθρο 46 του Ν. 4272/2014 
και ισχύει σήμερα, για λόγους προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού 
και της δημόσιας υγείας. 

8. με τον Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής ελευθερίας, κατάρ-
γηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελ-
μάτων» (άνω υπό στοιχ. ΙΑ2), έχει αρθεί η επιβολή συνεργασίας υπό συ-
γκεκριμένο νομικό μανδύα όσον αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσι-
ών και συνεπώς κάθε ιατρός δερματολόγος οιασδήποτε ειδικότητος, δύ-
ναται να συμβληθεί με εργαστήριο αισθητικής και να ιδρύσει εταιρία με 
σκοπό («αποκλειστικά» ή «και») την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και 
δεοντολογίας. στη νέα αυτή εταιρία χορηγείται από τον κατά τόπο Ιατρικό 
σύλλογο βεβαίωση λειτουργίας της, ως φορέα ιατρικής π.φ.Υ., που δι-
ατηρεί ιατρείο σε ανεξάρτητο από τις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου αι-
σθητικής χώρο, κατάλληλα διαρρυθμισμένο και εξοπλισμένο, όπως απαι-
τείται από τις διατάξεις των παραρτημάτων του π.δ./τος 84/2001, μετά α-
πό προηγηθέντα επιτόπιο έλεγχο και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής 
του άρθρου 6 παρ. 2 της Υ.Α. 24948/2012, τηρουμένων των όρων, προ-
ϋποθέσεων, διαδικασίας και προδιαγραφών για την ίδρυση και λειτουρ-
γία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών π.φ.Υ. των άρθρων 4, 11, 12 
και των παραρτημάτων του άνω π.δ./τος 84/2001, ως και των διατάξεων 
της Υ.Α. 24948/2012 «περί καθορισμού δικαιολογητικών, διαδικασίας, 
όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των 
ιατρείων» (δικαιολογητικά, ορισμός επιστημονικά υπευθύνου, κατάλογο 
μηχανημάτων επιστημονικού εξοπλισμού κ.λ.π. βλ. αναλυτικώς εκτιθέ-
μενα τα απαιτούμενα στις σχετικές διατάξεις, άνω υπό στοιχ. ΙΑ7 και ΙΑ8). 

9. Από τον συνδυασμό των προαναφερθεισών αποφάσεων του κΕ.σ.Υ. 
και των διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939, του Ν.δ/τος 361/1969, του 
Ν.3418/2005 και του π.δ/τος 84/2001, προκύπτει ότι ιατρικές πράξεις 
που έχουν σκοπό καλαισθητικό, και οι πλέον απλές, απαγορεύεται να δι-
ενεργούνται από άλλο πρόσωπο (λ.χ. αισθητικό) εκτός από ιατρό, ούτος 
δε οφείλει να τις εκτελεί πάντοτε εντός ιατρείου ή νοσηλευτηρίου. οι πε-
ριπτώσεις διεξαγωγής αποτρίχωσης με μηχανήματα Laser και πηγών έ-
ντονου παλμικού φωτός είναι δυνατόν να διενεργούνται εντός εργαστηρί-
ων αισθητικής και αδυνατίσματος, που έχουν την απαιτούμενη άδεια λει-
τουργίας, και χειριστής των συσκευών να είναι εκπαιδευμένος αισθητικός, 
τεχνολόγος κ.λ.π., η ευθύνη όμως για τις επεμβάσεις αυτές και η επίβλε-
ψή τους, ως προεξετέθη στις αποφάσεις του κΕ.σ.Υ. (άνω ΙΒ), απαιτείται να 
γίνεται από εξειδικευμένο δερματολόγο (ή πλαστικό Χειρουργό). ούτος 
έχει καθήκον να παρευρίσκεται, να εποπτεύει κατά την εκτέλεση της πρά-
ξεως τον χειριστή της συσκευής, και ως ιατρός υπεύθυνος, να έχει ενημε-
ρώσει πριν την εκτέλεση της πράξεως το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και να 
έχει λάβει την έγκυρη συναίνεσή του για την διενέργειά της. και τούτο για 
τον πρόσθετο λόγο: γιατί οι υποχρεώσεις του ιατρού αυτού (πριν, κατά ή 
μετά την εν λόγω πράξη) συνιστούν τις περισσότερες φορές το έναυσμα 

για μία δικαστική διαμάχη. 
η παράλειψη της εποπτείας του χειριστού από τον ειδικευμένο δερμα-

τολόγο, θεμελιώνει την ευθύνη του τελευταίου για τα λάθη του πρώτου, 
αφού η παράλειψη αυτής είναι μία εξωτερικά αμελής, δηλ. επικίνδυνη, 
πράξη και συνδέεται αιτιατά με το αποτέλεσμα, στο μέτρο που επιτρέπε-
ται ως αιτιατή συνθήκη να επιφέρει η εσφαλμένη ενέργεια του χειριστού 
βλαπτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή (άρθρα 15, 28, 302, 306, 314 π.κ., 
άρθρα 2 παρ. 3, 4 παρ. 2 Ν. 3418/2005). 

οι συναπτόμενες συμβάσεις μεταξύ των δερματολόγων και των εργα-
στηρίων Αισθητικής για την άνω συνεργασία δύνανται να φέρουν τον χα-
ρακτήρα της μισθώσεως εργασίας (ανεξαρτήτου ή εξηρτημένης) ή της μι-
σθώσεως έργου, αμείβονται δε ούτοι όπως εκάστοτε στην σχετική συμ-
φωνία ειδικότερα καθορίζεται (με μηνιαίο μισθό, αποζημίωση, κατά ωρι-
αία εργασία, κατά πράξη ή κατά περίπτωση κατ’ αποκοπήν κ.λ.π., άρθρο 
1 Ν.δ./τος 3623/1956 «περί καθορισμού κατωτάτων ορίων ιατρικής αμοι-
βής και συνθηκών εργασίας των ιατρών»). 

θεμελιώδεις αρχές που πρέπει και εν προκειμένω με ιδιαίτερη επιμέ-
λεια να τηρούνται από τον δερματολόγο είναι οι προεκτεθείσες του κώ-
δικα Ιατρικής δεοντολογίας (ΙΑ12 β-ι). 

-ιιι-
συμπΕρασμα: 

Βάσει όσων προανεφέρθησαν, η γνώμη μου επί του τεθέντος ερωτή-
ματος είναι η ακόλουθη: 

α. Απαγορεύεται η συστέγαση εργαστηρίου αισθητικής και ιατρείου δερ-
ματολόγου λόγω συναφείας των αντικειμένων τους, για λόγους προστα-
σίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και της δημοσίας υγείας, σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παρ. 2 περιπτ. γ του Νόμου 4203/2013 «Ρυθμίσεις Υπουρ-
γείου Υγείας», που αντικατεστάθη με το άρθρο 46 του Ν. 4272/2014 και 
ισχύει σήμερον (άνω υπό στοιχ. ΙΑ3), όπως αναλυτικώς εκθέτω και ανω-
τέρω στην παράγραφο ΙΙ7. Αντιθέτως, σε περίπτωση ιατρείου άλλης ειδι-
κότητος ιατρού, και εφ’ όσον ούτος δεν παρέχει συναφείς υπηρεσίες φρο-
ντίδας υγείας με το εργαστήριο αισθητικής είναι κατά νόμον επιτρεπτή η 
συστέγαση, τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέ-
πονται για την λειτουργία εκάστης συστεγαζομένης μονάδας χωριστά α-
πό τις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, ως επίσης και των ό-
ρων και προδιαγραφών που ορίζουν οι διατάξεις της Υ.Α 4963/2014 «τε-
χνικές προδιαγραφές για την συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υ-
πηρεσιών π.φ.Υ.» όπως λεπτομερώς προαναφέρω στην παράγραφο ΙΙ5. 

β. Επιτρέπεται ιατρός δερματολόγος ή άλλης ειδικότητος να συστήσει 
εταιρία με εργαστήριο αισθητικής, οιασδήποτε νομικής μορφής, της οποί-
ας ο σκοπός θα συνίσταται αποκλειστικά ή και στην παροχή υπηρεσιών ι-
ατρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της 
ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, τηρουμένων των όρων και προϋ-
ποθέσεων, διαδικασίας και προδιαγραφών που ορίζουν οι προεκτεθεί-
σες διατάξεις των άρθρων 4, 11, 12 και των παραρτημάτων του π.δ./τος 
84/2001, όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους με την Υ.Α 
72218/2014 (άνω υπό στοιχ. ΙΑ7) και της Υ.Α. 24948/2012, που καθορί-
ζει τα δικαιολογητικά, διαδικασία, όρους και προϋποθέσεις για την χορή-
γηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων (άνω υπό στοιχ. ΙΑ8), και υπό 
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο χώρος της εγκαταστάσεως του ιατρεί-
ου της εταιρίας αυτής θα είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλι-
σμένος, ως ορίζουν τα άνω παραρτήματα, και ανεξάρτητος από τους χώ-
ρους των εγκαταστάσεων του εργαστηρίου αισθητικής, για λόγους προ-
στασίας της δημόσιας υγείας (βλ. και άνω ΙΙ8). 

γ. Επιτρέπεται σε ιατρό δερματολόγο να συνάψει με εργαστήριο αισθη-
τικής σύμβαση εργασίας, εξηρτημένης ή ανεξαρτήτου, ή σύμβαση έργου, 
προκειμένου να παρέχει ούτος εις αυτό τις υπηρεσίες του ως υπεύθυνος 
ιατρός για τη χρήση των μηχανημάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις 
του κΕ.σ.Υ. υπό στοιχ. ΙΒ1-6 ή αναλόγων τοιούτων, αποκλειομένης σε 
κάθε περίπτωση της εκτελέσεως πράξεως ιατρικής εντός του εργαστηρίου 
αισθητικής, κατά τα προεκτεθέντα στις παραγρ. ΙΙ2 και ΙΙ9 της παρούσης. 

η γνωμοδοτούσα δικηγόρος 
κατερίνα γυφτάκη

δΙκηγοΡΙκο γΡΑφΕΙο κΑτΕΡΙΝΑσ γΥφτΑκη κΑΙ σΥΝΕΡγΑτωΝ
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Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΩΡΕΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ

12:00-19.30 Εγγραφές

13:00-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1: Νοσήματα στοματικού βλεννογόνου
Προεδρείο: Χ. Αγγελακόπουλος - Ε. Γκάγκαρη - Α. Ξανθινάκη
Α. Ξανθινάκη: Κοινές παθήσεις στόματος: Τι πρέπει να ξέρει ο Δερματολόγος, Σ. Διαμαντή: Λοιμώ-
δη νοσήματα βλεννογόνου στόματος: Διάγνωση και θεραπεία, Σ. Βουδούρης: Προκαρκινικές βλάβες 
και καρκίνος στόματος: Τι πρέπει να ξέρει ο Δερματολόγος, Ε. Γκάγκαρη: Εκδηλώσεις ποφολυγωδών 
νοσημάτων στο στόμα: Ομοιότητες και διαφορές με το δέρμα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1: Παιδοδερματολογία 
Προεδρείο: Δ. Σωτηριάδης - Γ. Ζαραφωνίτης - Κ. Βολονάκης
Θ. Αλέστας: Μικροβιακές λοιμώξεις δέρματος στην παιδική ηλικία, Χ. Βαβούλη: Παρασιτώσεις 
- πρωτοζωϊκές λοιμώξεις παιδικής ηλικίας, Μ. Παπαγεωργίου: Επιπολής μυκητιάσεις δέρματος 
της παιδικής ηλικίας, Γ. Ζαραφωνίτης: Εξανθηματικές ιογενείς λοιμώξεις στην παιδική ηλικία

14:30-16:00 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 1: Βοτουλινική Τοξίνη Α
Προεδρείο: Χ. Ζωγραφάκης - Α. Κατσάμπας
Α. Κατσάμπας: Βοτουλινική Τοξίνη: Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε, Χ. Ζωγραφάκης: Βοτουλινική Το-
ξίνη: Άνω πρόσωπο, Α Κατσάμπας: Βοτουλινική Τοξίνη: Μέσο και κάτω πρόσωπο
Πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση, Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 30 άτομα, Κόστος συμ-
μετοχής: 50 Ευρώ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 2: Νήματα
Προεδρείο: Τ.Λ. Ανθόπουλος - Κ. Νεαμονιτός
Πρακτική εφαρμογή με νήματα πολυδιαζόνης και πο-
λυγαλακτικού για αρχάριους και προχωρημένους. Μέ-
γιστος αριθμός συμμετοχών: 30 άτομα, Κόστος συμ-
μετοχής: 50 Ευρώ

16:00 -16:30 Διάλειμμα καφέ

16:30-18:00 WORKSHOP 1: Αισθητική Δερματολογία - Lasers
Προεδρείο: K. Koυσκούκης - Ε. Λαγογιάννη - Μ. Λουκάτου
Ν. Καλογερόπουλος: Εφαρμογή ενέσιμων εμφυτευμάτων στην Αισθητική Δερματολογία, Κ. Καλοκα-
σίδης: Εφαρμογή P.D.O. νημάτων σε πρόσωπο και σώμα, Ι. Κατσαντώνης: Εφαρμογή laser σε ευρυ-
αγγείες και σύγκριση αποτελεσμάτων συσκευών, Χ. Τζερμιάς: Εφαρμογή laser σε tattoo και μελαγ-
χρωματικές βλάβες, Κ. Κουσκούκης: Αισθητική Δερματολογία και Ιαματική Ιατρική

WORKSHOP 2: Κρυοχειρουργική
Προεδρείο: Π. Μίντζιας - Α. Παναγιωτόπουλος - Ε. Πολυχρονάκη
Π. Μίντζιας:  Ιστορική αναδρομή κρυοχειρουργικής, Στ. Χαραλαμπίδης: Εισαγωγή στην κρυο-
χειρουργική, Α. Παναγιωτόπουλος: Κρυοχειρουργική θεραπεία χηλοειδών, Ε. Πολυχρονάκη: 
Κρυοχειρουργική θεραπεία μη μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος, Γ. Γαϊτάνης: Ανοσο-
κρυοχειρουργική - Νεώτερα δεδομένα

18:00-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2: Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
Προεδρείο: Ε. Αγιασοφίτου - Η. Νικολαΐδου - Β. Παπαρίζος
Μ. Πολίτου: Επίμονη-υποτροπιάζουσα ουρηθρίτιδα, Κ. Καλαποθάκου: Ανθεκτικά στελέχη παθο-
γόνων στις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις: Τι πρέπει να αποφεύγεται - Επιλογές θεραπείας, 
Ε. Δασκαλάκης: Προφυλακτική αγωγή πριν και μετά την πιθανή έκθεση σε HIV, Η. Νικολαΐδου: Ι-
ατρείο ΣΜΝ Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»: Επιδημιολογικές τάσεις - Ενδιαφέροντα περιστατικά

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2: Ψυχοδερματολογία
Προεδρείο: Ι. Κατσαντώνης – Κ. Νούτσης - Α. Χατζηΐωάννου
Κ. Θεοδωρόπουλος: Τα ψυχοφάρμακα στη Δερματολογία - Τα δερματολογικά φάρμακα και οι 
επιδράσεις τους στην ψυχική σφαίρα, Α. Χατζηιωάννου:  Ψυχοδερματολογία, Ι. Κατσαντώνης:  
Η επικοινωνία του Δερματολόγου με τον «δύστροπο» ασθενή

19:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Χαιρετισμοί, Εναρκτήρια ομιλία, Μεγάλες τομές στην Ιστορία της Ανθρωπότητας, Μ.Δ. Ευθυμίου, Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Επιστημονικό Πρόγραμμα 12ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΩΡΕΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

08:30-10:00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3: Λεύκη και διαταραχές μελάγχρωσης
Προεδρείο: Α. Κατούλης - Α. Κατσάμπας - Α. Πετρίδης
Φ. Κούστα: Λεύκη - Νεότερες απόψεις στην αιτιοπαθογένεση, Η. Νικολαΐδου: Θεραπεία λεύκης: Νεότερες ε-
ξελίξεις, Μ. Κυριαζοπούλου: Διαφορική διαγνωστική διαταραχών μελάγχρωσης, Α. Κατσάμπας: Μέλασμα: Τι 
νεότερο, Γ. Κοντοχριστόπουλος: Peeling και διαταραχές μελάγχρωσης

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3: Μυκητιασικές και βακτηριδιακές λοιμώξεις
Προεδρείο: Μ. Αραμπατζής - Π. Κωστάκης - Ε. Σωτηρίου 
Ε. Αγιασοφίτου: Βακτηριδιακή κολπίτιδα, Χ. Φωτιάδου: Τι νεότερο στην αντιμετώπιση των βακτηριδιακών λοιμώξεων του δέρματος στην κα-
θημερινή κλινική πρακτική; Ε. Σωτηρίου: Φωτοδυναμική θεραπεία στην ονυχομυκητίαση: Έχει ρόλο; Μ. Αραμπατζής: Δερματοφυτίες τριχω-
τού κεφαλής: Τι ισχύει σήμερα, Ε. Κουμαντάκη: Μυκητιάσεις: Επισημάνσεις εφ’ όλης της ύλης

10:00-11:30 WORKSHOP 3: Δερματοπάθειες κύησης
Προεδρείο: Ε. Κουμαντάκη - Ε. Ράλλης - Κ. Σκρεπετού 
Μ. Δομένικος-Δελήβεης: Ο ρόλος του πλακούντα στο δέρμα, Χ. Βαβούλη: Η ψωριασική έγκυος: Τι νεότερο; 
Μ. Κυριαζοπούλου: Η δερματοογκολογία της κύησης, Ι. Βερροίου: Η φυσική και η χημεία... στην εγκυμοσύνη

WORKSHOP 4: Αιμαγγειώματα και αγγειακές δυσπλασίες
Προεδρείο: Ζ. Απάλλα - Μ. Παπακωνσταντής - Χ. Στεφανάκη
Ζ. Απάλλα: Σύγχρονη ταξινόμηση των αγγειακών όγκων και αγγειακών δυσπλασιών -  Διαφορική διάγνωση, Χ. Στεφανάκη: Τριχοειδικές δυ-
σπλασίες: Θεραπεία, Α. Κατσαρού: Τοπική θεραπεία αιμαγγειωμάτων. Νεότερα δεδομένα, A. Kατσαρού: Τοπική θεραπεία αιμαγγειωμάτων. 
Νεώτερα δεδομένα, Γ. Κοντοχριστόπουλος: Ενδείξεις θεραπείας αιμαγγειωμάτων και σύγχρονα δεδομένα για τη χορήγηση προπρανολόλης 
Δ. Παναγιώτη: Αγγειακοί όγκοι πέραν των αιμαγγειωμάτων

11:30-11:45  Διάλειμμα καφέ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4: Πώς θα οργανώσετε καλύτερα το Ιατρείο σας 
Προεδρείο: Δ. Ανανιάδης - Τ.Λ. Ανθόπουλος - Γ. Λάριος
Ε. Καραλή: Βασικός εξοπλισμός δερματολογικού ιατρείου, Π. Σουβατζίδης: Μηχανοργάνωση δερματολογι-
κού ιατρείου, Γ. Λάριος: Ιατρικές εφαρμογές και ιστότοποι για smartphones και tablets. Βοήθεια στην καθη-
μερινότητα του Δερματολόγου, Τ.Λ. Ανθόπουλος: Η προώθηση της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας στο ευρύ 
κοινό ως εργαλείο ανάπτυξης του ιδιωτικού δερματολογικού ιατρείου, Δ. Ανανιάδης: Σχέση ιατρού με ασθενή  
Οργάνωση: Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων Δερματολόγων - Αφροδιολόγων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 4: Δερματολογική Ογκολογία
Προεδρείο: Γ. Αναστασιάδης - Σ. Κρύγκερ - Κρασαγάκη - Ι. Μπασούκας 
Δ. Παπακώστας: Εξελίξεις στην τοπική θεραπεία των ακτινικών υπερκερατώσεων, Ι. Λεφάκη: Τι καινούργιο στη θεραπεία του ακανθοκυτ-
ταρικού καρκινώματος, Φ.Σ. Δελλή: Βασικές αρχές της ανοσοθεραπείας στους μη μελανωτικούς δερματικούς όγκους, Ι. Μπασούκας: Τοπι-
κές θεραπείες του βασικοκυτταρικού καρκινώματος, Θ. Τσιρώνη: Νεοπλάσματα δέρματος σε ασθενείς με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων

13:15-13:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1:  Η εξέλιξη της τοπικής αγωγής στην ψωρίαση – Πολλαπλά οφέλη για τους ασθενείς
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου
Ομιλήτρια: Ε. Λαζαρίδου, Οργάνωση: LEO Pharmaceuticals Hellas S.A.

13:45-14:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1: Παρουσιάζοντας μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για τους ασθενείς με μέ-
τρια-σοβαρή χρόνια κατά πλάκας ψωρίαση
Συντονιστής: Α. Στρατηγός
Α. Στρατηγός: Η ψωρίαση πέρα από το δέρμα και οι ανάγκες των ασθενών, Ε. Σωτηρίου: Η φωσφοδιεστε-
ράση-4 ως νέος θεραπευτικός στόχος στην ψωρίαση: Δεδομένα από το κλινικό πρόγραμμα του apremilast, 
Θ. Βέργου: Μεταφέροντας την κλινική εμπειρία με το apremilast, Οργάνωση: Genesis Pharma

14:45-15:15 Μεσημβρινή Διακοπή

15:15-16:15 WORKSHOP 5: Το Βήμα των Ειδικευόμενων
Προεδρείο: Μ. Μιχελάκης - Ν. Σταυριανέας - Ε. Φαρμάκης 
Ν. Ρωτσιάμης: Δεδομένα ιδρωτοαδενίτιδας από ένα Γενικό Νοσοκομείο, Χ. Παπαδημητρίου: Αγγειίτιδες, 
Ι. Καλκούνου: Φωτοδυναμική θεραπεία - Εφαρμογές σε καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις δέρματος, 
Ε. Κυρμανίδου: Γυροειδής αλωπεκία

WORKSHOP 6:  Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα 
Προεδρείο: Γ. Κοντοχριστόπουλος - Δ. Ρηγόπουλος - Α. Τριγώνη
Α. Λιάκου: Αιτιοπαθογένεια της νόσου, συννοσηρότητες και επίδραση στην ποιότητα ζωής, Κ. Δεσινιώτη: Ταξινόμηση και κλινικά χαρακτηρι-
στικά, Φ. Τσάτσου: Χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου, Χ. Ζησίμου: Συστηματική θεραπεία της νόσου, Α. Τριγώνη: Η εμπειρία από τη χρή-
ση του Adalimumab στην αντιμετώπιση της διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας

16:15-17:45 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5: Κνίδωση – Δερματίτιδες 
Προεδρείο: Ε. Βακιρλής - Α. Κατσαρού -  Α. Τάγκα
Ε. Βακιρλής: Νεότερες  εξελίξεις στην θεραπεία του ατοπικού εκζέματος, Ε. Ζαφειρίου: Ο ρόλος της βιταμίνης 
D στην ατοπική δερματίτιδα, Α. Τάγκα: Έκζεμα χεριών ανθεκτικό στα τοπικά κορτικοειδή, Σ. Κεδίκογλου: Αλ-
λεργική δερματίτιδα εξ επαφής: Αντιμετώπιση ασθενούς και εκπαίδευση, Α. Κατσαρού: Χρόνια κνίδωση: Κα-
τευθυντήριες οδηγίες και εναλλακτικές λύσεις 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5: Παθήσεις τριχών
Προεδρείο: Π. Αρώνης - Δ. Ιωαννίδης - Β. Χασάπη 
R.M. Trüeb (Germany): Sense and nonsense of evidence-based medicine for treatment of alopecia areata 
Σ. Παπανίκου: Πρωτοπαθείς λεμφοκυτταρικές ουλωτικές αλωπεκείες: Τι νεότερο στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
Ζ. Απάλλα: Μύθοι και αλήθειες σε «δημοφιλείς θεραπείες» - Διατροφή, laser, βλαστοκύτταρα, κ.ά., Α. Λάλλας: Τριχοσκόπηση, 
A. Kατούλης: Συννοσηρότητες και αλωπεκείες

17:45-18:45 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 6: Νοσήματα συνδετικού ιστού 
Προεδρείο: Γ. Αυγερινού - Φ. Δελλή - Ι. Λεφάκη
Γ. Αυγερινού: Θεραπεία δερματικού ερυθηματώδους λύκου. Κλασικές και νέες θεραπείες
Δ. Παπακώστας: Πρώιμη διάγνωση σκληροδερμίας, Ο. Ζώη-Τόλη: Θεραπεία εντοπισμένης (morphea) και συ-
στηματικής σκληροδερμίας. Ό,τι νεότερο, Φ. Δελλή: Τι νεότερο στα νοσήματα του συνδετικού ιστού

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6: Παθήσεις ονύχων
Προεδρείο: Σ. Γρηγορίου -  Χ. Ζωγραφάκης - Δ. Πολυδώρου
Σ. Γρηγορίου: Ονυχομυκητιάσεις: Τι κάνω όταν η θεραπεία αποτυχαίνει;, Χ. Πρέβεζας: Μελανονυχία: Ρίχνοντας φως στο σκοτάδι, Ι. Τριαντα-
φυλλοπούλου: Ψωριασική ονυχία στα παιδιά, Χ. Ζωγραφάκης: Οι εφαρμογές της φαινόλης στις παθήσεις των νυχιών

18:45-19:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2: Το infliximab στη θεραπεία της ψωριασικής νόσου 16 χρόνια μετά: Η ει-
σαγωγή των βιο-ομοειδών 
Προεδρείο: Δ. Ιωαννίδης 
Ζ. Απάλλα: Χαρακτηριστικά και δεδομένα αποτελεσματικότητας του βιο-ομοειδούς IFX στη ψωρίαση, Π. Τρό-
ντζας: Ψωριασική αρθρίτιδα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Οργάνωση: AENORASIS S.A.

19:45-20:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2: Μία νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας στις 
γυναίκες. Η κλινική εμπειρία και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή  της
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος, Ομιλητής: Α. Κατούλης, Οργάνωση: LIBYTEC PHARMACEUTICAL S.A.
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ΩΡΕΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

08:30-10:00 WORKSHOP 7: Αισθητική Δερματολογία - Αντιγήρανση - Ανάπλαση προσώπου
Προεδρείο: Α. Ασβέστη - Σ. Θεοχάρης - Χ. Ναούμ
Μ. Δομένικος-Δελλήβεης: Συνδυασμός βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού οξέως στη βελτίωση της αι-
σθητικής του προσώπου, Δ. Καπετανάκης: EBD (μηχανήματα βασισμένα στην ενέργεια) και lasers στην ανά-
πλαση του προσώπου, Α. Παγούνη: Μεσοθεραπεία: Εμπειρία και επιστημονικά δεδομένα, Μ. Κακριδά: Νή-
ματα προσώπου, Μ. Ρομποτή: Λιπογλυπτική

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 7: Πομφολυγώδη νοσήματα
Προεδρείο: Ε. Ζαφειρίου - Α. Πατσατσή - Π. Σταυρόπουλος 
Αικ. Πατσατσή: Κριτήρια για τη  διαγνωστική τεκμηρίωση των αυτοάνοσων πομφολυγωδών νοσημάτων, Π. Σταυρόπουλος: Εξελίξεις στη 
θεραπευτική προσέγγιση του φάσματος της πέμφιγας, Ε. Ζαφειρίου: Εξελίξεις στη θεραπευτική προσέγγιση του φάσματος του πεμφιγοειδούς  
Κ. Αρμύρα: Διαχείριση αυτοάνοσων πομφολυγωδών νοσημάτων στην κύηση, Ε. Ρεμουντάκη: Διαχείριση αυτοάνοσων πομφολυγωδών νο-
σημάτων στην παιδική ηλικία

10:00-11:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7: Αγγειίτιδες - Υποδερματίτιδες 
Προεδρείο: Σ. Γρηγορίου - Ε. Ζουριδάκη - Κ. Κρασαγάκης 
Ε. Ζουριδάκη: Διαγνωστική προσέγγιση αγγειιτίδων, Χ. Στάμου: Πορφύρα Henoch Schoenlein-Ανασκόπηση, 
Ν. Χριστόπουλος: Οζώδες ερύθημα: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση, Κ. Kρασαγά-
κης: Νόσος Behcet - Διαγνωστικά κριτήρια, Θ. Σγόντζου: Λοβιακές υποδερματίτιδες

WORKSHOP 8: Παθήσεις έξω γεννητικών οργάνων & πρωκτού 
Προεδρείο: Α. Μπραζιώτης - Κ. Μηλεούνης - Ζ. Πολυζώης
Κ. Περογιάννη: Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα έξω γεννητικών οργάνων, Μ. Κοσμαδάκη: Αυτοάνοσα νοσήματα έξω γεννητικών ορ-
γάνων, Κ. Νεαμονιτός: Επεμβατική αντιμετώπιση παθήσεων έξω γεννητικών οργάνων, Α. Μπραζιώτης: Παθήσεις πρωκτού, Ν. Καπράνος: 
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις πρωκτογεννητικής χώρας: Η συμβολή της μοριακής ιστοπαθολογίας

11:15-11:30 Διάλειμμα καφέ

11:30-12:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3: Σύγχρονη οπτική στη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης
Προεδρείο: Α. Στρατηγός, Ομιλητής: Δ. Σγούρος, Οργάνωση: LEO Pharmaceuticals Hellas S.A.

12:00-13:00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
Προεδρείο: Δ. Ιωαννίδης - Δ. Ρηγόπουλος
Μ.Μανουσάκης: Βλεννογονοδερματικές εκδηλώσεις στα συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, R.M. 
Trüeb (Switzerland): Rational basis of multi-targeted and individualized treatment for alopecia 

13:00-14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3: Το δέρμα και πέρα από αυτό.
Η συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων για το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα στην ψωρίαση και τη 
διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος
Ομιλητές: Ε. Λαζαρίδου, Γ. Κοντοχριστόπουλος, Π. Σφηκάκης, Α. Συνετός, Δ. Λυράκος 
Οργάνωση: AbbVie Pharmaceuticals S.A.

14:00-14:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Τακρόλιμους - Επαναπροσδιορίζοντας τη θεραπεία της ατοπικής δερματί-
τιδας με νέα δεδομένα
Προεδρείο: Δ. Σωτηριάδης, Ομιλήτρια: Α. Κατσαρού-Κάτσαρη, Οργάνωση: LEO Pharmaceuticals Hellas S.A.

14:30-15:30 Μεσημβρινή Διακοπή

WORKSHOP 9: Ουδετεροφιλικές Ηωσινοφιλικές Δερματοπάθειες
Προεδρείο: Γ. Γαϊτάνης - Μ. Παπουτσάκη - Ε. Ποτουρίδου 
Χ. Βλάχος: Ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες παιδικής ηλικίας, Α. Λιάκου: Γαγγραινώδες πυόδερμα, Μ. Γε-
ροδήμου: Σύνδρομο Sweet, Α. Σαρακηνός: Ο ρόλος της κολχικίνης στις ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες

WORKSHOP 10: Το Βήμα των Υποτρόφων της ΕΔΑΕ
Προεδρείο: Μ. Παπακωνσταντής - Α. Στρατηγός - Γ. Χαϊδεμένος
Δ. Μαλάνος: Εφαρμογές νέων απεικονιστικών μεθόδων στη Δερματολογία, Κ. Παλτατζίδου: Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των αι-
μαγγειωμάτων στη βρεφική ηλικία, Α. Τάντρος: Αγγειακοί όγκοι στα παιδιά

15:30-16:15 Γενική Συνέλευση ΕΔΑΕ – ΕΕΕΔΑ-ΕΕΔ

16:15-17:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8:  Δερματοσκόπηση
Προεδρείο: Ε. Λαζαρίδου - Α. Λάλλας - Γ. Χαϊδεμένος
Μαθαίνοντας από ενδιαφέροντα περιστατικά, Ομιλητές: Α. Ζάρρας, Δ. Λέκκας, Φ. Χατζηνάσιου, Χ. Φωτιάδου, 
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Δερματοσκόπησης

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8: Δερματικά λεμφώματα 
Προεδρείο: Β. Νικολάου - Ε. Παπαδαυΐδ - Δ. Σωτηριάδης
Μ. Γεροχρήστου: Διαφορική διάγνωση δερματικών λεμφωμάτων: Από την πλευρά του Κλινικού, Λ. Μαρίνος: Διαφορική διάγνωση δερμα-
τικών λεμφωμάτων: Από την πλευρά του Παθολογοανατόμου, Ε. Παπαδαυίδ: Τι νεότερο στη διάγνωση και πρόγνωση της σπογγοειδούς μυ-
κητίασης, Αικ. Πατσατσή: Θεραπεία αρχόμενων σταδίων σπογγοειδούς μυκητίαση. Τι νεότερο, Β. Νικολάου: Θεραπεία προχωρημένων στα-
δίων σπογγοειδούς μυκητίασης. Τι νεότερο

17:30-18:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9: Ακμή - Ροδόχρους νόσος 
Προεδρείο: Σ. Γεωργίου  - Ι. Δανοπούλου - Ν. Μαλτέζος 
Ν. Μαλτέζος: Ορμονική διερεύνηση ασθενών με ακμή - Αντίστοιχη θεραπεία, Ε. Μπελιάβα-Καρατζά: Καλλυ-
ντικά και ακμή, Σ. Γεωργίου: Συστηματική θεραπεία ακμής με ισοτρετινοΐνη. Νεότερα δεδομένα, Α.-Ε. Μού-
στου: Ροδόχρους ακμή και περιστοματική δερματίτιδα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 9: Μελάνωμα και μελανοκυτταρικοί σπίλοι 
Προεδρείο: Α. Κατούλης - Ε. Στεφανάκη - Α. Στρατηγός 
Α. Στρατηγός: Νεότερα δεδομένα στην επιδημιολογία και πρόληψη του μελανώματος, Ε. Στεφανάκη: Γενετική μελανώματος και δυνατότητες 
εφαρμογής στην κλινική πράξη, Α. Κατούλης: Μελανοκυτταρικοί σπίλοι: Η διαγνωστική και προγνωστική σημασία της μορφολογίας και της 
φυσικής τους ιστορίας, Α. Μαντάς: Πώς αντιμετωπίζουμε τους κλινικά άτυπους σπίλους, Δ. Σγούρος: Μελανοκυτταρικοί σπίλοι: Ποιοι πρέ-
πει να παρακολουθούνται και πώς

18:45-19:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 4: Κοινή ακμή: Από την παθοφυσιολογία της νόσου και τις διαθέσιμες θερα-
πευτικές προσεγγίσεις στις καινοτόμες τοπικές θεραπείες
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου
Α. Κατούλης: Παθφυσιολογία της κοινής ακμής και διαθέσιμες θεραπείες, G. Micali: Καινοτόμες τοπικές θε-
ραπείες στην κοινή ακμή, Oργάνωση: MEDA

19:45-20:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5: Σεκουκινουμάμπη: Από τις μελέτες στην κλινική πράξη με τον ασθε-
νή στο επίκεντρο
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος
Δ. Ρηγόπουλος: Οι ανάγκες των ασθενών με ψωρίαση σήμερα, Σ. Βέργου: Καλύπτοντας τις ανάγκες των α-
σθενών με ψωρίαση σήμερα, Π. Παναγάκης: Κλινική εμπειρία με σεκουκινουμάμπη, Ερωτήσεις- Συζήτη-
ση, Οργάνωση: NOVARTIS

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

ΩΡΕΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ

 08:30-09:30 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 3: Fillers
Προεδρείο: Ι. Κατσαντώνης - Μ. Μαυρίδου
Κατά την διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης, θα γί-
νει εφαρμογή ποικίλων εμφυτευμάτων σε πρόσω-
πα με την κατάλληλη μεθοδολογία για κάθε περι-
στατικό. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 30 άτομα. 
Κόστος συμμετοχής: 50 Ευρώ

09:30-11:00 WORKSHOP 11: Αισθητική Δερματολογία Σώματος
Προεδρείο: Σ. Θεοχάρης - Ι. Μπάρκης - Δ. Ντάσιου
Σ. Πισσαλίδου: Μεσοθεραπεία σώματος (ενέσιμες θεραπείες λιπόλυσης-κυτταρίτιδας), Κ. Μπάτσιος: Σύσφιξη σώμα-
τος (Energy Based Treatments), Γ. Μαργαρώνη: Νήματα σώματος, Ι. Μπάρκης: Μη επεμβατική λιπόλυση (συνδυα-
σμός κρυολιπόλυσης και ενδερμολογίας), Α. Τσιατούρα: Τραυματική λιπόλιση 1-Σύγχρονη τεχνολογία, Κ. Καραμανω-
λάκη: Τραυματική λιπόλιση 2-Λιποαναρρόφηση, Ν. Νικολάου: Συνδυαστικές θεραπείες σε δύσκολες περιοχές του σώ-
ματος (έσω επιφάνεια βραχιόνων, κοιλιά, κλπ.)

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 10: Φαρμακευτικές αντιδράσεις
Προεδρείο: Δ. Καπετανάκης - Α. Μπεφόν - Ε. Τσελέ
Κ. Κιμπούρη: Ταξινόμηση φαρμακευτικών αντιδράσεων, Α. Τάγκα: Εργαστηρια-
κή διερεύνηση φαρμακευτικών αντιδράσεων-Δερματικές δοκιμασίες, Μ. Καρα-
μάνου: Παθογενετικοί μηχανισμοί φαρμακευτικών αντιδράσεων: Τα κλειδιά στο 
κουτί της Πανδώρας, Κ. Καλαποθάκου: Σύνδρομο Stevens-Jhonson -ΤΕΝ, Δ. Ε-
ξαδακτύλου: DRESS-AGEP-BFDE, Χ. Κουβίδου: Δερματικές αντιδράσεις σχετι-
ζόμενες με τη χορήγηση βιολογικών παραγόντων

11:00-11:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 5- Ο έφηβος στο επίκεντρο της θεραπείας κατά της ακμής
Συντονιστής: Χ. Κουλίας
Διαδραστικό εργαστήρι με επίκεντρο τη σχέση ιατρού-εφήβου-γονέα με στόχο την καλύτερη συνεργασία και συμμόρ-
φωση του εφήβου στη θεραπεία, Οργάνωση: STIEFEL, A GSK COMPANY

11:30-12:00 Διάλειμμα καφέ

12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΥΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10: Ψωρίαση
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου – Δ. Ιωαννίδης - Α. Ρουσσάκη
Θ. Βέργου: Ανοσογονικότητα: Μηχανισμοί-ανοσογονικότητα βιολογικών παραγόντων. Τι σημαίνει στην κλινική πρά-
ξη, Ε. Λαζαρίδου: Ψωρίαση τριχωτού κεφαλής, Μ. Παπουτσάκη: Τα νέα μικρά μόρια στην αντιμετώπιση της ήπι-
ας – μέτριας ψωρίασης, Ν. Ρομποτή: Η θέση των βιοομοειδών στη θεραπεία της ψωρίασης, Ε. Χατζηαγγελάκη: Με-
ταβολικό σύνδρομο και ψωρίαση

WORKSHOP 12: Δερματοχειρουργική
Προεδρείο: Ε. Κυριαζή - Τάχου - Κ. Νεαμονιτός - Γ. Σγούρος
Ζ. Πολυζώης: Συνδυασμός ξέστρου με άλλες τεχνικές στη δερματοχειρουργική, 
Ν. Αποστολάκης:  Λιπώματα-κύστεις και η αντιμετώπισή τους, Α. Ζωγράφου:  
Χειρουργική ΜOHS, Ε. Ιωαννίδης: Xειρουργική αντιμετώπιση βασικοκυτταρικών 
και ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων κεφαλής και σύγκλιση κρημνούς, Τ.Λ. Αν-
θόπουλος:  Αφαίρεση ΒCC, SCC, κορμού και άκρων. Σύγκλιση με δερματικό κρη-
μνό, Κ. Νεαμονιτός: Xειρουργική αντιμετώπιση ΒCC – SCC με μοσχεύματα ολικού 
πάχους, Ε. Κυριαζή-Τάχου: Προσθέστε στην πρακτική σας τα μοσχεύματα λίπους. 
Φυσική ανανέωση του γηρασμένου προσώπου που διαρκεί
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής

13:30-14:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 11: Τι νεότερο στη Δερματολογία;
Προεδρείο: Α. Ασβέστη - Σ. Γεωργάλα - Ι. Μπάρκης 
Κ. Κρασαγάκης: Τι νεότερο στην Ερευνητική Δερματολογία και στη Δερματοογκολογία;, Π. Σταυρόπουλος: Τι νεότερο 
στη θεραπεία των αυτοάνοσων δερματολογικών νοσημάτων; Β. Μαρκαντώνη: Τι νεότερο στη θεραπεία των δερμα-
τικών λοιμώξεων και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων; Δ. Ντάσιου: Τι νεότερο στη Δερματοχειρουργική 
και την Αισθητική Δερματολογία; Σ. Θεοχάρης: Νεότερες εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας και Δερματολογία

Για τελευταία ενημέρωση επισκεφθείτε το: www.dermatology2016.gr
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2016 AMERICAN SOCIETY OF 
DERMATOLOGIC SURGERY – 
ANNUAL MEETING
November 10-13, 2016
New Orleans, USA
www.asds.net/annualmeeting 

25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016
8-11 Δεκεμβρίου 2016
Athens Hilton, Αθήνα, www.ere.gr

4η ΕΠΙΣΤ. ΕΚΔΗΛΩΣH ΕΛ.Ε.ΔΕ.
9-11 Δεκεμβρίου 2016
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
www.hds-dermoscopy.gr

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΛΗψΗ, 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, θΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

17-19 Δεκεμβρίου 2016 
Thermae Sylla Spa Hotel, Αιδηψός

7o METEkΠAIΔEYTIkO 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ»
16-20 Ιανουαρίου 2017
Tηλ.: 210 7265113, 210 7265130
Tηλ. & Fax: 210 7235553
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

5th EUROPEAN SCHOOL 
OF DERMATO-ONCOLOGY
January 26-28, 2017, Berlin, 
Germany, www.eado.org/activities/
european-school-/7

IMCAS WORLD CONGRESS 2017
January 26-29, 2017, Paris, France, 
www.imcas.com

AMERICAN ACADEMY OF DER-
MATOLOGY ANNUAL MEETING
March 3-7, 2017, Orlando, USA
www.aad.org/meetings

2nd INTERNATIONAL 
DERMATOLOGY AND 
COSMETOLOGY CONGRESS
March 15-18, 2017
Istanbul, Turkey, www.indercos.org

ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Δ.Α.Ε.
8 Απριλίου 2017, Αθήνα, www.edae.gr

IMCAS – CHINA 2017
April 14-16, 2017, Shanghai, China
www.imcas.com/en/attend/imcas-
china-2017

XII INTERNATIONAL CONGRESS 
OF DERMATOLOGY
April 18-22, 2017, Buenos Aires, 
Argentina, www.icd2017.com.ar

3o METEkΠAIΔEYTIkO ΣΕΜΙΝΑ-
ΡΙΟ «ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ»
15-19 Μαΐου 2017
Tηλ.: 210 7211512, 210 7265256
Fax: 210 7235553
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

13th CONGRESS OF THE EADO
May 3-6, 2017, Megaron Athens 
International Conference Centre, 
Greece, www.eado2017.org

12th CONGRESS OF COSMETIC 
DERMATOLOGY
May 4-6, 2017, Bangaluru, India
www.wcocdbengaluru.com

14th EADV SPRING SYMPOSIUM
May 25-28, 2017, Brussels, Belgium
www.eadv.org

4th INTERNATIONAL SUMMIT 
ON NAIL DISEASES
June 23-25, 2017, Athens, Greece
www.nail2017.org

13th WORLD CONGRESS OF 
PEDIATRIC DERMATOLOGY
July 6-9, 2017, Chicago, USA
www.wcpd2017.com

26th EADV CONGRESS
September 13-17, 2017
Geneva, Switzerland
www.eadvgeneva2017.org

9th WORLD CONGRESS OF 
MELANOMA
October 18-21, 2017
Brisbane, Australia
www.worldmelanoma2017.com

13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΑφΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
2-5 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη
www.edae.gr

ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Δ.Α.Ε. 2018
31 Μαρτίου 2018
Θεσσαλονίκη, www.edae.gr

5th CONGRESS OF DERMOSCOPY
June 14-16, 2018, Thessaloniki, 
Greece, www.dermoscopy-
congress2018.com

Προσεχή συνέδρια

Οργάνωση:

12o

Πανελλήνιο
Συνέδριο

Δερματολογίας &
Αφροδισιολογίας

3-6 Νοεμβρίου 2016

ΞενοδοχείοΞενοδοχείο
Athens Hilton

Αθήνα

www.dermatology2016.gr

ΕΑΡΙΝΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΔΑΕ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΑΘΗΝΑ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ιαματική Ιατρική: 

Πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία 
και αποκατάσταση της υγείας

17-19 Δεκεμβρίου 2016
Thermae Sylla Spa Hotel, Αιδηψός

Υπό τΗΝ ΑΙγΙΔΑ κΑΙ ΣΥΝΔΙόΡγΑΝωΣΗ
κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος - 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ




