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Ο Σύλλογος Ομοιοπαθητικών Ελλάδος αποτελείται από επαγγελματίες που έχουν 
αποδεδειγμένα εκπαιδευθεί στην ομοιοπαθητική τέχνη και κατέχουν τις 
απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ασκήσεως και χειρισμού της 
μεθόδου.  

Ασκούν την ομοιοπαθητική όπως αρμόζει σε άτομο που ασκεί λειτούργημα, δηλαδή 
με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία, αγάπη, κατανόηση, σεβασμό προς τον κάθε 
άνθρωπο ξεχωριστά, πάντα στα πλαίσια του κώδικα δεοντολογίας του συλλόγου. 

Από το 1997, έτος ίδρυσής του, ο Σύλλογος Ομοιοπαθητικών Ελλάδος (ΣΟΕ), 
εκπροσωπεί την Ελλάδα ως εθνικό μέλος στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Συμβούλιο 
Ομοιοπαθητικών (ECCH) και στο Διεθνές Συμβούλιο Ομοιοπαθητικής (ICH).  

Παράλληλα, από τότε, με συνεχείς επιστολές και προτάσεις του προς το Υπουργείο 
Υγείας και τους υπόλοιπους κρατικούς φορείς, ζητά την ολοκλήρωση της 
αναγνώρισης του επαγγέλματος του Ομοιοπαθητικού, ανεξάρτητου από τα άλλα 
επαγγέλματα υγείας, σε δεδομένα πλαίσια που έχουν ορισθεί από σχετικές 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997: ψήφισμα Α4-0075/97 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, 1999: απόφαση Συμβουλίου Ευρώπης) καθώς και άλλων Διεθνών 
Οργανισμών (2002:Πολιτικό Έγγραφο Π.Ο.Υ., 2014-2023: Στρατηγικές Π.Ο.Υ. κ.α.) 
και αφορούν στο ποιοί και πώς εκπαιδεύονται στην Ομοιοπαθητική, πώς την 
ασκούν, αλλά κυρίως πώς διασφαλίζονται οι πολίτες που την επιλέγουν. 

 Τέτοια παραδείγματα νομοθετικής ρύθμισης υπάρχουν και στην υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπως στην Γερμανία από το 1939, καθώς και σε Νορβηγία, 
Δανία, Σουηδία, Ισλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία κ.α. 

Σήμερα είναι πλέον, από τους περισσότερους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες, 
αποδεκτές οι θέσεις που εκφράζει και ο ΣΟΕ, ότι: 

- Η Ομοιοπαθητική ως Εναλλακτική θεραπευτική τέχνη, πρέπει να αποτελεί ένα 
ανεξάρτητο αυτοτελές επάγγελμα υγείας. 

- Είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη να διαμορφωθεί το πλαίσιο και στην Ελλάδα για 
τη θεσμοθέτηση της Ομοιοπαθητικής σε επίπεδο Εκπαίδευσης και Άσκησης αυτής, 
στο ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, από επαγγελματίες Ομοιοπαθητικούς, 
οριοθετώντας ένα νέο επάγγελμα αλλά κυρίως προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό 
τους πολίτες που την επιλέγουν. 

- Επιβάλλεται από την κοινωνία πλέον, ο διάλογος του Υπουργείου Υγείας να γίνει 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
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