
 

  

  

  

  
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017 
        Αρ. πρωτ. 167 

Προς         
Τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ. 
Καθηγητή κ. Κώστα Β. Μάρκου 

 
 

Aξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη 

σοβαρότατη παράλειψη και τον αποκλεισμό της ειδικότητάς μας από την 

υπ’ αριθ. 14 Απόφαση της 261ης / 7.4.2017 Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ. 

σχετικά με τις ιατρικές θεραπευτικές ή χειρουργικές πράξεις που 

μπορούν να εκτελούνται σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.). 

 
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, ιατρικές πράξεις που ανήκουν 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ στην ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, 

(όπως προκύπτει από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς μας που 

αναφέρεται στο ΦΕΚ αρ.236-29/12/1994), και αφορούν παθήσεις ονύχων, 

θηλώματα, κονδυλώματα, κλπ., δύνανται να εκτελούνται από 

ειδικευμένους ιατρούς της Πλαστικής/Επανορθωτικής Χειρουργικής, ενώ 

αυτοί ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ κάθε βασικής εκπαίδευσης πάνω στο γνωστικό αυτό 

αντικείμενο και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξαιρεθούν εξολοκλήρου 

από την ανωτέρω απόφαση για τις συγκεκριμένες παθήσεις. 

 
Ακόμη, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε εμφατικά ότι από την απόφαση 

αυτή εξαιρείται η ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ακόμα 

και από ιατρικές πράξεις που διενεργούνται πέραν των Πλαστικών 

Χειρουργών και από Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους, όπως οι 

εφαρμογές LASER για την αφαίρεση-καυτηριασμό μικρών βλαβών, 

καλοήθων σπίλων και μικρών αιμαγγειωμάτων αλλά και η αφαίρεση και 

αποκατάσταση μικρών καλοήθων ή κακοήθων όγκων του δέρματος και 

των μαλακών μορίων, γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην 

ειδικότητά μας. 

 

Από τα προαναφερθέντα συμπεραίνουμε ότι η απόφαση αυτή της 

Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ., εφόσον γίνει δεκτή από το Υπουργείο Υγείας, 

τροποποιεί εκ θεμελίων το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της 

Πλαστικής / Επανορθωτικής Χειρουργικής. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Ζητούμε την ΑΜΕΣΗ παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της 

νομιμότητας και της τάξης, καθώς το δίκαιο των αιτημάτων μας 

επιβεβαιώνεται από προηγούμενες αποφάσεις και προεδρικά 

διατάγματα, τα οποία είναι στη διάθεσή σας.  Προς τούτο, σας 

επισυνάπτουμε και επιστολή που σας είχαμε αποστείλει στις 8/7/2016 

σχετικά με τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας. 

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Τους τελευταίους μήνες, η ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 

δέχεται συνεχείς επιθέσεις από όργανα της πολιτείας.  Θα θέλαμε λοιπόν 

να σας κινητοποιήσουμε, ώστε να επικρατήσει η λογική και θα σας 

παρακαλούσαμε να σπεύσετε να αποκαταστήσετε την ομαλότητα της 

οποίας είστε πάντοτε υποστηρικτής, προς το συμφέρον της δημόσιας 

υγείας και των Ελλήνων πολιτών εν γένει. 

 
              Με τιμή, 

   Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 
 

        Ο Γεν. Γραμματέας                                                   Ο Πρόεδρος                     

                                       
        Ιωάννης Μπάρκης                                             Δημήτρης Ρηγόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016 
Αρ. πρωτ. 80 

 
Προς 
Τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. 
Καθηγητή κ. Κώστα Β. Μάρκου 

 
 
 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Σε απάντηση του εγγράφου σας με ημερομηνία 24-6-2016, σας ενημερώνουμε 

ότι σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), μπορούν να εκτελεστούν όλες οι 

ιατρικές πράξεις που εντάσσονται στην ειδικότητα της Δερματολογίας-

Αφροδισιολογίας και χρήζουν τοπικής αναισθησίας, όπως πράξεις επεμβατικής 

δερματολογίας, δερματοχειρουργικής, αισθητικής δερματολογίας, καθώς 

επίσης και όσες αφορούν επεμβάσεις που μπορεί να απαιτήσουν ενδοφλέβια 

καταστολή, ή άλλη πιο εξειδικευμένη αναισθησία. 

 
      Με τιμή, 

    Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 
        Ο Γεν. Γραμματέας                                                           Ο Πρόεδρος                     

                                          
   Ι. Μπάρκης                                                                  Δ. Ρηγόπουλος 

 

 


