
 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Του Σωματείου με την επωνυμία «Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδος», 

που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής (Λ. Δημοκρατίας αρ. 67) και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού. 

 

ΚΑΤΑ 

 

Της εταιρείας με την επωνυμία «Metropolitan Hospital Μητροπολιτικό Θεραπευτήριο 

Περσεύς Υγειονομικής Μέριμνα Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός 

Εθνάρχου Μακαρίου αρ.9) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 

 

Λάβαμε γνώση «προσφοράς» σας, η οποία απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό και αφορά 

σε εκτέλεση ιατρικών πράξεων – εξετάσεων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της 

γαστρεντερολογίας «σε προνομιακές τιμές». Η προσφορά σας αυτή έλαβε χώρα σε 

συνεργασία με την εφημερίδα «Πρώτο ΘΕΜΑ» και δημοσιεύθηκε - αναρτήθηκε τόσο στην 

ιστοσελίδα σας όσο και στην εν λόγω εφημερίδα. 

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα σας καταγράφηκαν τα ακόλουθα : 

«Αυτή την Κυριακή 23  Απριλίου, το Πρώτο Θέμα και το Metropolitan Hospital, θέλοντας να 

τονίσουν την αξία και τη σημασία της πρόληψης, προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες 

του Θέματος βασικές εξετάσεις σε προνομιακή τιμή. 

Πιο συγκεκριμένα,  αυτή την Κυριακή 23 Απριλίου  στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας  θα 

βρείτε  ένα κουπόνι με το οποίο μπορείτε να κάνετε τις πλέον απαραίτητες εξετάσεις : 

- Γαστροσκόπηση με 48 ευρώ ή/και 

-  Κολονοσκόπηση με 95 ευρώ ». 



 

Όπως αναμφίβολα είναι γνωστό σε εσάς, η διαφήμιση που αφορά κάθε ιατρική πράξη και 

η προβολή «προνομιακών τιμών» απαγορεύεται ρητά. 

Συγκεκριμένα σας αναφέρουμε ότι στο άρθρο 26 του ΑΝ 1565/1939 «Περί Κώδικος 

Ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος», όπως εξακολουθεί να ισχύει, ορίζεται ρητά ότι 

«ουδεμία διαφήμισις δι’ οιουδήποτε μέσου επιτρέπεται, σχετιζόμενη με την εξάσκησιν της 

ιατρικής, εφ’ όσον υπερβαίνει τα όρια τα καθοριζόμενα δια του κατά το άρθρο 27 του 

παρόντος νόμου, προβλεπόμενου δεοντολογικού κανονισμού».   

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 6 ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «1. Από τη 

δημοσίευση του νόμου αυτού απαγορεύεται η ιατρική διαφήμιση, καθώς και η 

διαφήμιση εκ μέρους ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων, ιδιωτικών πολυιατρείων, 

ιδιωτικών οδοντιατρικών κέντρων, πολυδύναμων ή μη διαγνωστικών κέντρων και 

εργαστηρίων ή ιδιωτικών κλινικών.    2. Στην έννοια της παραπάνω απαγόρευσης 

υπάγεται ενδεικτικά οποιαδήποτε ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή 

επιγραφών, αγγελίες, δημοσιεύματα, διαφημιστικά έντυπα ή ανακοινώσεις, με 

οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας, που γίνονται με σκοπό τη διαφήμιση.  Στις 

παραπάνω απαγορεύσεις δεν υπάγεται η ανάρτηση πινακίδων στο κτίριο εργασίας των 

ιατρών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ιατρικών συλλόγων.   3. Η παράβαση της 

διατάξεως αυτής τιμωρείται διοικητικώς με: α)χρηματική ποινή ενός έως δέκα 

εκατομμυρίων δραχμών για κάθε πράξη και διακοπή των συμβάσεων με το Δημόσιο και 

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος, β) ανάκληση της 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή άδειας λειτουργίας μέχρι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση 

υποτροπής, η άδεια αφαιρείται οριστικά.  Οι ποινές αυτές επιβάλλονται είτε κεχωρισμένως 

είτε και σωρευτικά ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβάσεως.  Προκειμένου περί 

εταιρειών που εδρεύουν στην αλλοδαπή η προβλεπόμενη χρηματική ποινή επιβάλλεται 

στον αντιπρόσωπό τους ή σε εκείνον κατ` εντολή του οποίου συντελέστηκε η 

απαγορευμένη διαφημιστική πράξη.  4. Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται 

με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ύστερα από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., το οποίο για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των 



παραβάσεων του άρθρου αυτού συγκροτεί μόνιμη ειδική πειθαρχική επιτροπή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 1278/1982.  Το προϊόν των επιβαλλόμενων 

χρηματικών ποινών αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, το οποίο βεβαιώνεται στο δημόσιο 

ταμείο και εισπράττεται κατά τη διαδικασία των διατάξεων περί βεβαιώσεως και 

εισπράξεως των εσόδων του Δημοσίου." . 

Εξάλλου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 325/1995 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους στην κατά τα άνω έννοια της απαγορευμένης διαφημίσεως εκ μέρους ιατρών, 

ιατρικών εργαστηρίων, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών, δεν εμπίπτει 

μόνον η τέχνη της παρουσιάσεως στο κοινό των παρεχομένων υπηρεσιών των κατά τον 

πλέον θελκτικό τρόπο, αλλά και τα μέσα δημοσιότητας, με τα οποία επιδιώκεται η 

δημιουργία ή η αύξηση της πελατείας των ως άνω φορέων. 

 

Επίσης, κατά τη γενική ρήτρα που καθιερώνει το άρθρο 1 του Ν 146/1914 «περί αθεμίτου 

ανταγωνισμού», απαγορεύεται στις εμπορικές κάθε πράξη που γίνεται με σκοπό τον 

ανταγωνισμό και αντίκειται στα χρηστά ήθη. Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης 

απαιτείται, αφενός μεν η πράξη να έγινε με σκοπό τον ανταγωνισμό και, αφετέρου, να 

αντίκειται στα χρηστά ήθη. 

Ακόμα, σύμφωνα δε με τις διατάξεις περί προστασίας καταναλωτών του ν. 2251/94, όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3587/2007 και ισχύει, σε συνδυασμό με την 

2011/83/ΕΕ Οδηγίας η διαφήμιση δεν πρέπει να είναι παραπλανητική και να έχει ως 

συνέπεια την υποτίμηση των υπηρεσιών κάποιου άλλου ανταγωνιστή, όπως στην 

προκειμένη περίπτωση των λοιπών ιατρών και λοιπών φορέων ΠΦΥ, οι οποίοι παρότι 

έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας δεν διαφημίζονται ως φορείς που παρέχουν δωρεάν και 

εκπτωτικές ιατρικές παροχές, όπως εσείς.  

 

Εν προκειμένω, η ανακοίνωση της «προσφοράς» σας για εκτέλεση γαστρεντερολογικών 

πράξεων σε «προνομιακές τιμές», αφορά καταφανώς σε διαφήμιση ιατρικών 

υπηρεσιών που παρέχονται από εσάς και αποσκοπεί αναμφίβολα στην απόκτηση 



σημαντικού προβαδίσματος για το φορέα σας έναντι των ιατρών γαστρεντερολόγων που 

λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο και των λοιπών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ.   

Επίσης,  με την ενέργεια της αυτή η κλινική σας κατ’ ουσίαν αποβλέπει στην 

επαγγελματική επικράτηση της έναντι των λοιπών φορέων Π.Φ.Υ. προβαίνοντας σε 

αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των λοιπών φορέων ΠΦΥ, καθώς σας ήταν γνωστό ότι με την 

ενέργεια σας αυτή θα πλήξετε την  επαγγελματική υπόσταση των ιατρών μελών μας που 

νόμιμα διατηρούν ιατρείο ή πολυϊατρείο.  Εξάλλου, η ενέργεια σας αυτή είναι για εμάς 

τους γαστρεντερολόγους ιατρούς ηθικά φορτισμένη και όχι ηθικά ουδέτερη, αφού εν τοις 

πράγμασι εν προκειμένω θίγονται ιδιαίτερα σημαντικά αγαθά και η παράβαση των ηθικά 

φορτισμένων κανόνων είναι χωρίς άλλο ενέργεια αντίθετη στα χρηστά ήθη, που γίνεται με 

σκοπό ώστε η κλινική σας με τη μορφή του ανταγωνιστή να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό 

προβάδισμα στη σχετική αγορά με την παροχή εκπτώσεων. 

 

Επειδή με βάση την αναφερθείσα νομοθεσία, η ενέργεια σας αντίκειται στις κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στη διαφήμιση πάσης φύσεως φορέων παροχής 

ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (βλ. διατάξεις του 

άρθρου 6 του N. 2194/94 ΦEK A/34 και του άρθρου 2 του N. 2256/94 ΦEK A/196), ενώ 

ταυτόχρονα αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό, ο οποίος  σαφώς απαγορεύεται από τις 

κείμενες διατάξεις.  

Επειδή, η ως άνω δημοσιευόμενη προσφορά σας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 

ενέργεια στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς σε οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, ούτε 

είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως εκστρατεία για την πρόληψη γαστρεντερολογικών 

παθήσεων, καθώς τέτοιου είδους ενέργειες δεν συμβαδίζουν με προσφορά κουπονιών 

καταγεγραμμένης οικονομικής αξίας. 

Επειδή η παραπάνω δραστηριότητα και συμπεριφορά σας είναι παράνομη και αντίθετη 

στα χρηστά ήθη. 

 

 



Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας στα 

πλαίσια προστασίας των συμφερόντων των ιατρών – μελών μας,   

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ για την παράνομη, αντιδεοντολογική και αθέμιτη ενέργεια σας να 

προβείτε σε ανακοίνωση – διαφήμιση «προσφοράς» για την εκτέλεση 

γαστρεντερολογικών πράξεων σε προνομιακές τιμές και καταγγέλλουμε αυτή 

και σας ΚΑΛΟΥΜΕ 

α) να μην προβείτε στην εκτέλεση γαστρεντερολογικών πράξεων σε «προνομιακές τιμές» 

με την επίδειξη «κουπονιών» της εφημερίδας «Πρώτο ΘΕΜΑ», ως αυτές προβάλλονται με 

την ανωτέρω συγκεκριμένη ανακοίνωση – καταχώρηση και β) να δημοσιεύσετε άμεσα 

ανακοίνωση απόσυρσης της σχετικής προσφοράς.  Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητήσουμε 

από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας να επιληφθούν για την επιβολή των προβλεπομένων 

από το νόμο κυρώσεων. 

 

Αθήνα 28/4/2017 

                        H Πληρεξούσια Δικηγόρος 

 

               ΑΝΝΑ Π. ΤΣΙΤΟΥΡΑ 

                      ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

                                                              Αργυροκάστρου 7, Νέα Πεντέλη 15236 

                 Τηλ.6973918070, 2109217958, Email : anna.tsitoura@gmail.com                                                                                  

 .......................................................... Α..Μ. Δ.Σ.Α 18170, Α.Φ.Μ. 043953775 

 

 

Κοινοποίηση : 

1. Υπουργό Υγείας, αξιότιμο κύριο Ανδρέα Ξανθό  

2. Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ. , αξιότιμο κ. Κωσνταντίνο Μάρκου,  

3. Γενικό Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ, αξιότιμο κ. Σταύρο Ευαγγελάτο 

4. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 

5. Ιατρό – Γαστρεντερολόγο κ.. Κ. Δελή, Διευθυντή Γαστ/κής Κλινικής Metropolitan Hospital 
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