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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΥΦΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 210 – 3210022, ΚΙΝ.: 6944 -537604 

e-mail: gyftaki@gmail.com 

giorgos.spiliopoulos@gmail.com 

 

Αθήνα, 25.5.2016 

 

Προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής  Εταιρίας. 

 (Ε.Δ.Α.Ε.) 

 

 Αξιότιμοι κ.κ., 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, έχω την τιμή να σας εκθέσω τα 

ακόλουθα που αφορούν στην συνεργασία των Δερματολόγων με τα 

εργαστήρια αισθητικής και τις μονάδες αδυνατίσματος: 

 1. Το πλαίσιο των νομίμως παρεχομένων υπηρεσιών από εργαστήρια 

αισθητικής ορίζεται ρητά στο Νομοθετικό Διάταγμα 361/1969 «περί ασκήσεως 

του επαγγέλματος του αισθητικού», στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 

εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΦΓ4Ε/5258/20.5.1970 (ΦΕΚ 426/Β/70) Υπουργική 

Απόφαση «περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής» του άνω Ν.Δ/τος, όπως 

αύτη ισχύει σήμερον (τροποποιηθείσα με τις Υπουργ. Αποφάσεις Υ7/οικ 

3971/Β’ 433/1994 και Υ3β/οικ15543/2008 και την παρ. ΙΒ. 3 (6) του πρώτου 

άρθρου του Ν. 4093/2012), ως επίσης, στο Προεδρικό Διάταγμα 83/1989 

«περί των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων 

Αισθητικής κ.λ.π.» (ΦΕΚ 37/Α/7.2.1989). 
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 Ειδικότερα, στο άρθρο 4 του ανωτέρω Ν.Δ/τος 361/1969 ορίζεται ότι: 

«Το έργον του αισθητικού συνίσταται εις την περιποίησιν και διατήρησιν εις 

καλαίσθητον κατάστασιν και εμφάνισιν του υγιούς ανθρωπίνου σώματος,  δια 

της εφαρμογής, εξωτερικώς πάντοτε, των ενδεδειγμένων προς τούτο 

φυσικών και τεχνικών μέσων και μεθόδων, ως κάτωθι: α) Περιποίηση 

προσώπου και δέρματος εν γένει (καθαρισμός, καταπολέμηση ρυτίδων) δια 

της χρησιμοποιήσης μυραλοιφών (κρεμών) γαλακτωμάτων και λοιπών 

καλλυντικών σκευασμάτων, εγκεκριμένων υπό του Ανωτάτου Υγειονομικού 

Συμβουλίου, β) Μάλαξη προσώπου, λαιμού και σώματος δια χειρός ή δια της 

βοηθείας ηλεκτρικών συσκευών, εφ’ όσον δι’ αυτών δεν προκαλείται βλάβη 

του κυττάρου της επιδερμίδας, γ) Ψεκασμοί του δέρματος, ψυχροί ή θερμοί, 

δια ψεκαστήρος, δ) Μάσκες ομορφιάς δι` αβλαβών ουσιών, ε) Αισθητική 

περιποίηση στήθους δι` ειδικών συσκευών, μαλάξεων, υδροθεραπείας και 

παρασκευασμάτων νομίμως εγκεκριμένων, εφ` όσον δι’ αυτών δεν 

προκαλείται βλάβη επί του μαζικού αδένος, και κατόπιν ιατρικής 

γνωματεύσεως, στ) Απίσχασις του σώματος δια λουτρών σάουνας sauna, 

κατόπιν 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 (ΧΑΛΑΟΥΑ) δια κεριού ή 

φαρμάκων εγκεκριμένων ειδικώς υπό του Ανωτάτου Υγειονομικού 

Συμβουλίου, ή δι` ηλεκτρικού μηχανήματος, εφ`όσον ο αισθητικός έχει λάβει 

ειδική προς τούτο εκπαίδευση επί εξάμηνο, κατά τα δι`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». 

 Με το άρθρο 5 του ιδίου Ν.Δ/τος, έχει απαγορευθεί εις τον αισθητικόν: 

«1…….., 2) Η παροχή συμβουλών περί υγιών ή μη καταστάσεων του 

σώματος, ως και οιασδήποτε ιατρικής γνωματεύσεως, 3) Η διενέργεια πάσης 

ιατρικής πράξεως, είτε τη συνεργασία μετά ιατρού οιασδήποτε ειδικότητος, 4) 
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Η χρήσις φαρμακευτικών σκευασμάτων προκαλούντων δερματικήν βλάβην 

(αποφλοίωσις), 5) Η χρήσις συσκευών φαραδικών 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 υπερύθρων ακτίνων, εφ` όσον ο 

αισθητικός δεν έχει υποστή ειδικήν προς τούτο εκπαίδευσιν κατά τα δι’ 

αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ορισθησόμενα, 9) Η χρήσις 

διαφόρων χρωμάτων λαμπτήρων εις μηχανήματα απορροφήσεως επιθεμάτων 

και μασκών, εφ`όσον εκπέμπουν υπεριώδεις ακτίνας». 

 Επίσης, το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. οικ.3215/3.6.1998 (ΦΕΚ 

655/τ.Β/30.6.1998) Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις Εγκατάστασης και 

Λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσματος  και Διαιτολογικών Μονάδων», ορίζει 

ότι ως «Μονάδες Αδυνατίσματος» νοούνται «οι πολυδύναμες μονάδες 

παροχής υπηρεσιών είτε άσκησης και διαίτης, είτε αισθητικής και διαίτης, ή 

άσκησης αισθητικής και διαίτης, οι οποίες: α. συνυπάρχουν υπό κοινό τίτλο 

και δρουν ανεξάρτητα μεταξύ τους είτε υπό μορφή συνδυασμού εταιριών και 

ατομικών επιχειρήσεων και β. λειτουργούν ως ενιαία επιχείρηση υπό μορφή 

εταιρίας», κατά την παραγρ. 1 δε του άρθρου 8 της ιδίας Υπουργικής 

Απόφασης, απαγορεύεται από τις Μονάδες αυτές «η διενέργεια πάσης φύσεως 

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». Τέλος, 

εις την παραγρ. 1 του άρθρου 6 της άνω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται 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 Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού». 
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 Περαιτέρω, στα Π.Δ. 84/2001 και Π.Δ. 247/1991, που ορίζουν 

αντίστοιχα τους όρους και τις προυποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία 

ιδιωτικών φορέων υγείας και ιδιωτικών κλινικών, προβλέπεται ότι οι ιατρικές 

πράξεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις ιατρείου και 

λοιπών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ή νοσηλευτηρίου, 

τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 

 Από τις προεκτεθείσες διατάξεις προκύπτει ότι στα ινστιτούτα 

αισθητικής και τις πολυδύναμες μονάδες παροχής υπηρεσιών αδυνατίσματος 

και αισθητικής προσώπου και σώματος, απαγορεύεται η διενέργεια κάθε 

ιατρικής πράξεως στις εγκαταστάσεις, όπως και η πρόσληψη ιατρών 

συνεργατών προς τούτο, εκτός από τον υποχρεωτικά…προσλαμβανόμενο 

ιατρό με ειδικότητα παθολόγου ή Γεν. Ιατρικής, που είναι υπεύθυνος για την 

εξέταση των ενδιαφερομένων πελατών και έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας 

αυτών ώστε να συμμετάσχουν στα προγράμματα διαίτης και γυμναστικής των 

μονάδων αυτών. (Ούτω έκρινε και η υπ’ αριθμ. 260/2006 απόφαση του 

Αρείου Πάγου, Α’ Δημοσίευση Νόμος). 

 Η λειτουργία των εργαστηρίων αισθητικής και αδυνατίσματος 

συνεπώς, δεν επιτρέπει εντός αυτών την διενέργεια ιατρικών πράξεων, 

κανενός είδους και βαρύτητος, είτε θεραπευτικών, οι οποίες από την φύση 

και τον σκοπό τους επιδιώκουν τη διατήρηση, βελτίωση ή την αποκατάσταση 

της υγείας του ανθρώπου, είτε μη θεραπευτικών, οι οποίες έχουν σκοπό 

αποκλειστικά καλαισθητικό, όπως αναλυτικά οι ιατρικές πράξεις 

προσδιορίζονται στα άρθρα 1 και άρθρ. 2 του Ν. 3418/2005 περί του 

«Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» και στο άρθρο 112 παραγρ. 2 του Α.Ν. 

1565/1939 περί του «Κώδικα ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος». 

 

 2. Κάθε ιατρική πράξη, θεραπευτικού ή μη χαρακτήρα, εμπεριέχει την 

πιθανότητα επιπλοκής ή κινδύνου. Στις υποχρεώσεις του ιατρού είναι να 

παρέχει στον ασθενή κάθε πληροφορία για την κατάσταση της υγείας του και 
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για την φύση, τον σκοπό και τους κινδύνους της επικειμένης ιατρικής πράξης, 

ως επίσης να μην διενεργεί 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 Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοιατρική.  

 Στις πράξεις της αισθητικής ιατρικής, η νομιμοποιητική συναίνεση, 

ακριβώς λόγω της έλλειψης θεραπευτικού σκοπού, προυποθέτει από τον 

ιατρό την πλήρη και λεπτομερή 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 επέλευσής τους. Η αναγκαιότης αυτή υφίσταται σε οποιαδήποτε 

επέμβαση η οποία συνοδεύεται από λύση της συνεχείας του δέρματος (ένεση, 

εμφύτευση, botox, υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία κ.λ.π.), ή επέμβαση στο 

δέρμα με την χρήση ειδικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας (π.χ. laser). 

 Δοθέντος δε ότι οι πράξεις της αισθητικής ιατρικής δεν είναι ποτέ 

επείγουσες, δεν υπάρχει καμμία περίπτωση εξαίρεσης του ιατρού από την 

υποχρέωση της λήψης της συναίνεσης του ασθενούς, όπως μπορεί να συμβεί 

όταν πρόκειται για θεραπευτική ιατρική πράξη. Σύμφωνα μάλιστα με την 

δικαστηριακή αντιμετώπιση των περιστατικών 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. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) έχει απασχοληθεί κατά το 

παρελθόν και έχει εκδώσει αποφάσεις που αφορούν στην συνεργασία των 

Δερματολόγων με τα εργαστήρια Αισθητικής και τις Μονάδες Αδυνατίσματος. 

Συγκεκριμένα:  
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 Με την υπ’ αριθμ. 8 απόφαση της 95ης Ολομελείας της 30.9.1992, το 

ΚΕ.Σ.Υ. εδέχθη 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 επίβλεψη και τις οδηγίες ιατρού 

ο οποίος έχει άδεια χρήσης lasers». 

 Ακολούθως, 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 προσωπικό, το ΚΕ.Σ.Υ. με την υπ’ αριθμ. 14 της 153ης/4-10-

1999 απόφαση της Ολομελείας του, απεφάσισε τα εξής: «Το μηχάνημα 

αποτρίχωσης με Laser, πρέπει να χρησιμοποιείται με την ΕΥΘΥΝΗ ιατρού 

Δερματολόγου. Οι χειριστές της συσκευής είναι δυνατόν να είναι άλλα 

εκπαιδευμένα άτομα (αισθητικοί - τεχνολόγοι κ.λ.π.), αλλά η ευθύνη και η 

επίβλεψη πρέπει να γίνεται από Δερματολόγο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 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». 

 Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. 11 της 165ης Ολομ. /1-3-2001 

απόφασή του σχετικώς με την χρήση μηχανημάτων Laser από Μονάδες 

Αδυνατίσματος, το ΚΕ.Σ.Υ. απεφάνθη ότι «εις τις Μονάδες Αδυνατίσματος, 

εάν χρησιμοποιούνται συσκευές αποτριχώσεως Laser (ή άλλου τύπου), 

επιβάλλεται την εποπτεία και ολική ευθύνη να την έχει ιατρός Δερματολόγος 

και γνώστης του αντικειμένου». 
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 Επίσης, το ΚΕ.Σ.Υ. εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 15 της 178ης 

Ολομ./6.2.2003 απόφασή του, σχετικά με την δυνατότητα χρησιμοποίησης 

από ιατρό Δερματολόγο εντός Μονάδος Αδυνατίσματος των μηχανημάτων 

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 γνωστές 

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 

ανεπιθύμητης 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 ασφαλείας 

(«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 εκπέμπουν 

μακρού μήκους ακτινοβολία, όπως το 1064, που τεκμηριωμένα 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 δύναται να χρησιμοποιηθούν σε Κέντρα 

Αδυνατίσματος. Επισημαίνεται, επίσης, 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». 
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Αργότερον το ΚΕ.Σ.Υ., με την υπ’ αριθμ. 16 της 212ης Ολομ./6-7-2007 

απόφασή του, διευκρίνησε ότι «το μηχάνημα αποτρίχωσης με Laser», που 

αναφέρεται στην προεκτεθείσα υπ’ αριθμ. 14 απόφαση της 153ης/14-10-1999 

Ολομέλειάς του ή/και στις μεταγενέστερες 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 απόφαση 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 μηχανήματος αποτρίχωσης με Laser μπορεί να έχει, πέραν 

του ιατρού Δερματολόγου, και ιατρός Πλαστικός Χειρουργός. 

Εν συνεχεία, σχετικώς με την χρήση των μηχανημάτων διεξαγωγής 

αποτρίχωσης Διοδικό Laser (Comet) Laser Alexandrite, (Cynosure Apogee 

5.500), Παλμικό φως (Pitanga SR) και Υπέρυθρες (Pitanga ST), το ΚΕ.Σ.Υ. 

εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 4 απόφαση της 218ης/6-11-2008 Ολομελείας του, 

δυνάμει της οποίας επανέλαβε ότι «η μέθοδος αποτρίχωσης μέσω 

μηχανημάτων Laser και πηγών έντονου παλμικού φωτός είναι ασφαλής εφ’ 

όσον διενεργείται από εξειδικευμένους ιατρούς μόνον της ειδικότητος της 

Δερματολογίας και της  Πλαστικής Χειρουργικής», και, σχετικώς με τα άνω 

μηχανήματα απεφάσισε ότι ταύτα, με βάση τις προδιαγραφές τους, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και έχουν ένδειξη για αποτρίχωση, πλην του Pitanga SR 

το οποίο ενώ θεωρητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποτρίχωση με την 

χρήση των καταλλήλων φίλτρων, η πραγματική του ένδειξη είναι η ανάπλαση 

και η σύσφιξη του δέρματος. 

Από τον συνδυασμό των προεκτεθεισών αποφάσεων του ΚΕ.Σ.Υ. και 

διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939, του Ν.Δ. 361/1969, του Ν.3418/2005 και 

του Π.Δ. 84/2001, προκύπτει ότι ιατρικές πράξεις που έχουν σκοπό 

καλαισθητικό, και οι πλέον απλές, απαγορεύεται να διενεργούνται από άλλο 

πρόσωπο (λ.χ. αισθητικό) εκτός από ιατρό, ούτος δε οφείλει να τις εκτελεί 

πάντοτε εντός ιατρείου (Π.Φ.Υ.) ή νοσηλευτηρίου. Οι προαναφερόμενες 
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περιπτώσεις αποτρίχωσης με μηχανήματα Lasers και πηγών έντονου 

παλμικού φωτός είναι δυνατόν να διενεργούνται εντός εργαστηρίων 

αισθητικής και αδυνατίσματος, που έχουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, 

και χειριστής των συσκευών να είναι εκπαιδευμένος αισθητικός, τεχνολόγος 

κ.λ.π., η ευθύνη όμως για τις επεμβάσεις αυτές και η επίβλεψή τους 

απαιτείται να γίνεται από εξειδικευμένο Δερματολόγο (ή Πλαστικό 

Χειρουργό). Ούτος ασκεί και εν προκειμένω, στα πλαίσια της ειδικότητός του, 

την ιατρική και έχει καθήκον να παρευρίσκεται, να εποπτεύει κατά την 

εκτέλεση της πράξεως τον χειριστή της συσκευής, και ως υπεύθυνος ιατρός, 

να έχει ενημερώσει 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 επέμβαση) συνιστούν τις περισσότερες φορές το 

έναυσμα για μία δικαστική διαμάχη. 

Η παράλειψη της εποπτείας του χειριστού από τον ειδικευμένο 

Δερματολόγο, 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 

επιτρέπεται ως αιτιατή συνθήκη να επιφέρει η εσφαλμένη ενέργεια του 

χειριστού βλαπτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. 

 

4. Οι συναπτόμενες συμβάσεις μεταξύ των Δερματολόγων και των 

εργαστηρίων Αισθητικής και Αδυνατίσματος για την προκειμένη συνεργασία 

δύνανται να φέρουν τον χαρακτήρα της μισθώσεως εργασίας (ανεξαρτήτου ή 

εξηρτημένης) ή της μισθώσεως έργου. 

5.  Τέλος, ας αναφερθεί, ότι με το άρθρο 46 του Ν. 4272/2014 περί 

συστέγασης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 1 του Ν. 4208/2013, προβλέπεται πως «Ιδιωτικοί 

φορείς παροχής υπηρεσιών  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ιατρεία, 
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οδοντιατρεία, πολυιατρεία, δύνανται να συστεγάζονται, χωρίς να απαιτείται η 

ύπαρξη εταιρικής σχέσης μεταξύ τους, με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες 

αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, γραφεία διαιτολογικά, 

λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων, τηρουμένων των όρων και 

προϋποθέσεων που διέπουν την λειτουργία του εκάστοτε φορέα ή 

κατηγορίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία», και πως, κατ’ εξουσιοδότηση 

τούτου, έχει εκδοθεί η Υ.Α. Γ.Π/οικ 4963 ΦΕΚ Β2308/2014 που ορίζει τις 

τεχνικές προδιαγραφές για την συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής 

Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. με τα εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος 

κ.λ.π. 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. 

 

Με τιμή, 

Κατερίνα Γυφτάκη 


