INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.03.13 14:35:32
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΣΩΗ465ΦΥΟ-Τ42

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα,
13.03.2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αρ. πρωτ.: Γ3β/ΓΠ/οικ.18846
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΣ :
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Πληροφορίες
: Κ.Παναγόπουλος
Τηλέφωνο
: 2132161747
FAX
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E-mail
: pfy2@.moh.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Χρήση μηχανημάτων αποτρίχωσης λέϊζερ (laser)
Σχετ.:

α) Το με ημ/νία 03-02-2017 έγγραφο του Κ.Ε.Σ.Υ.
β) Η αρ. 4 Απόφαση της 218ης/06-11-2008 Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ.
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στη Διεύθυνσή μας από τις

αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και από ενδιαφερόμενους πολίτες αναφορικά με
τη χρήση μηχανημάτων αποτρίχωσης λέϊζερ (laser), θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εργαστηρίων αισθητικής, καθώς και
οι πράξεις που εκτελούνται από αισθητικούς, προβλέπονται στις διατάξεις του N.Δ.
361/1969 (ΦΕΚ 244 τ.Α΄) και του άρθρου 1 της αριθμ. Φ.Γ4ε/5258/1970 (ΦΕΚ 426
τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του N.Δ. 361/1969
(ΦΕΚ 244 τ.Α΄), απαγορεύεται στον αισθητικό η διενέργεια ιατρικών πράξεων, είτε με
τη υπόδειξη, είτε την καθοδήγηση ή με τη συνεργασία ιατρού οποιασδήποτε
ειδικότητας.
Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 6 της αριθμ. οικ. 3215/98
(ΦΕΚ 655 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών αισθητικής
και στο πλαίσιο των μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων που
λειτουργούν ως πολυδύναμες μονάδες αισθητικής και δίαιτας ή άσκησης, αισθητικής
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και δίαιτας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία μονάδας αδυνατίσματος διαιτολογικής μονάδας είναι η παρουσία υπεύθυνου ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή
γενικού ιατρού καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας αυτής.
Σύμφωνα με το από 03-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Κ.Ε.Σ.Υ., ισχύ έχει η αριθ. 4 απόφαση της 218ης/06-11-2008 Ολομέλειας
αυτού με την οποία «… η αποτρίχωση μέσω μηχανημάτων λέϊζερ (laser) … αποτελεί
ασφαλή μέθοδο αποτρίχωσης, εφόσον διενεργείται από ειδικευμένους γιατρούς
ειδικότητας Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής».
Από το συνδυασμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και της ανωτέρω
γνωμοδότησης προκύπτει ότι το μηχάνημα αποτρίχωσης λέϊζερ (laser): α) αποτελεί
ασφαλή μέθοδο αποτρίχωσης, εφόσον διενεργείται από ειδικευμένους γιατρούς
ειδικότητας Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής και β) δεν είναι δυνατόν να
διενεργείται σε εργαστήριο αισθητικής, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η παρουσία
ιατρού σε αυτό.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως εξετάζετε τα αιτήματα των
ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρειες της Χώρας
(Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας)
(με την υποχρέωση να κοινοποιηθεί στις
Περιφερειακές Ενότητες)
2. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3
ΤΚ 10675, Αθήνα
(με την υποχρέωση να κοινοποιηθεί στους
κατά τόπον Ιατρικούς Συλλόγους)
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Β.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Κ.Ε.Σ.Υ.
Μακεδονίας 8
ΤΚ 10433, Αθήνα
2. Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Πειραιώς 205,
ΤΚ 11853, Αθήνα

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών
Υγείας
3. Δ/νση Π.Φ.Υ. και Πρόληψης (4)

