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ΘΕΜΑ: Δυνατότητα εκτέλεσης Αλλεργικών Δοκιμασιών από ιατρούς δι-
αφόρων ειδικοτήτων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Σήμερα στην Ελλάδα πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα 2.000.000 και 

από αλλεργικό άσθμα 500.000 Έλληνες. Η αλλεργική ρινίτιδα επηρεά-
ζει δυσμενέστατα την ποιότητα της ζωής των πασχόντων, ενώ το άσθμα 
μπορεί να καταστεί και θανατηφόρο. Σήμερα, οι ωτορινολαρυγγολόγοι 
είναι διάσπαρτοι σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας και στα νη-
σιά. Βάσει των υποχρεώσεών τους εκ της ΩΡΛ ειδικότητας που ασκούν, 
επιβάλλεται να διαγιγνώσκουν και να θεραπεύουν την αλλεργική ρινίτι-
δα, αφού η ρινίτιδα είναι ωτορινολαρυγγολογική νόσος. Προκειμένου 
να ισχύσει η Απόφαση Αριθ. Υ7/2803 (ΦΕΚ 965, τεύχος Β΄ της 23-11-
1995), με την οποία επιτρέπεται στους ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμο-
νολόγους και δερματολόγους να κάνουν τις ενδοεπιδερμικές δοκιμασίες 
νυγμού, να παραγγέλλουν σε εργαστήρια δοκιμασίες in vitro για την ερ-
γαστηριακή διάγνωση των αλλεργικών παθήσεων της ειδικότητάς τους, 
πρέπει να γίνει Προεδρικό Διάταγμα. 

Προκειμένου να εκδοθεί το Υπουργικό διάταγμα, στο οποίο να προ-
βλέπεται η εκτέλεση αλλεργικών δοκιμασιών από γιατρούς διαφόρων ει-
δικοτήτων, απαιτείται -σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρ-
θρου 28 παρ. 4 του Ν. 2646/1998- να καθοριστούν οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, 
πλην των αλλεργιολόγων, άδειας εκτέλεσης των δοκιμασιών αυτών μετά 
από εκπαίδευσή τους, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Εκπαίδευσης 
και Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ.

Οι υπηρεσίες σας έχουν ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής Εκπαίδευσης 
και Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ προκειμένου να προχωρήσουν στην κα-
τάρτιση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Από τις 31-8-2006 που 
έχει αποσταλεί στο ΚΕΣΥ το υπ. Αριθ. Πρωτ. Υ7α/Γ.Π ΟΙΚ 104659 έγγρα-
φο της προϊσταμένης της διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Προνοίας, 
Τμήμα Α΄ ΚΕΣΥ και η οποία σας κοινοποιήθηκε (επί του με αρ.πρ. Γ.Π. 
89730/25.7.2006 εγγράφου), ουδεμία απάντηση έχει δοθεί μέχρι σήμε-
ρα στις Υπηρεσίες σας από το ΚΕΣΥ. 

Αίτημα: Επειδή η αλλεργική ρινίτιδα και το αλλεργικό άσθμα αποτε-
λούν σοβαρότατο πρόβλημα Δημοσίας Υγείας, ζητούμε να παρέμβετε 
στο ΚΕΣΥ και να απαιτήσετε πλέον να απαντήσει δεόντως στα έγγραφα 
των Υπηρεσιών σας. Είναι λυπηρό να χωλαίνει η επίλυση προβλημάτων 
Δημοσίας Υγείας επειδή το ΚΕΣΥ και οι επιτροπές του δεν είναι σε θέση να 
δίδουν έγκαιρα λύσεις στα εμφανιζόμενα τόσο σοβαρά προβλήματα.
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