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ΘΕΜΑ: Αποφάσεις επιβολής προστίµων και καταλογισµού ζηµίας σε ιατρούς 
γαστρεντερολόγους 

 Το τελευταίο διάστηµα γίναµε κοινωνοί καταγγελιών από συναδέλφους µας 
γαστρεντερολόγους που τους καταλογίζονται πρόστιµα για ελέγχους που έγιναν προ 7ετίας 
και αφού εν καιρώ οι συνάδελφοι έστειλαν τις πλήρεις και απαραίτητες έγγραφες εξηγήσεις 
τους µε την βεβαιότητα ότι αυτές κρίθηκαν επαρκείς καθώς για πολλά έτη δεν υπήρξε καµία 
απάντηση του οργανισµού σας. 

 Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (ΕΓΕ) και η Επαγγελµατική Ένωση 
Γαστρεντερολόγων Ελλάδας (ΕΠΕΓΕ) εκπροσωπώντας σε επιστηµονικό και επαγγελµατικό 
επίπεδο τους γαστρεντερολόγους της χώρας, αφού έλαβαν γνώση των: 1. Αποφάσεων 
επιβολής προστίµου  και καταλογισµού ζηµίας του οργανισµού σας και 2. Των έγγραφων 
εξηγήσεων των συναδέλφων έχουν να παρατηρήσουν τα κάτωθι: 

1. Οι έλεγχοι έγιναν το φθινόπωρο του 2015 και ζητήθηκαν οι γραπτές εξηγήσεις ένα 
χρόνο µετά ενώ οι σχετικές έγγραφες εξηγήσεις των συναδέλφων δόθηκαν εντός της 
προθεσµίας ενός µηνός όπως ζητήθηκαν. Ακολούθησε η εκκωφαντική σιωπή του 
οργανισµού σας και η αποστολή των αποφάσεων ποινών και ζηµίας 7 χρόνια µετά. 

Στην προκειµένη περίπτωση υπήρξε τουλάχιστον παράβαση της χρήσης διοίκησης που 
περιλαµβάνει την επίκαιρη άσκηση των διοικητικών αρµοδιοτήτων καθώς τέθηκαν επ’ 
αορίστου εν αµφιβόλω οι διοικούµενη συνάδελφοί µας ακόµα και όταν έχει προηγηθεί εκ 
µέρους τους παραβίαση των κανόνων δικαίου. Η µη προβλέψιµη και εύλογη προθεσµία 
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παραγραφής των παραβάσεων στο πεδίο της συνταγογράφησης είναι αντίθετη στην ασφάλεια 
δικαίου και στην αρχή της αναλογικότητας. 

Συγκεκριµένα από την Συνταγµατική αρχή της ασφάλειας του δικαίου προκύπτει ότι για την 
επιβολή φόρων, τελών εισφορών και σχετικών κυρώσεων απαιτείται να προβλέπεται 
προθεσµία παραγραφής, η οποία πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και η διάρκειά της να 
είναι επαρκώς προβλέψιµη από τον διοικούµενο, µετά τη λήξη της οποίας δεν είναι δυνατή η 
επιβολή της οποιασδήποτε κύρωσης. 

2. Από τον γενόµενο έλεγχο των συνταγών των συναδέλφων από πουθενά δεν 
προκύπτει παράβαση σχετιζόµενη µε: «προκλητή ζήτηση», «υπερσυνταγογράφηση» 
και «κατευθυνόµενη συνταγογράφηση» που είναι πράγµατι αιτίες για αθέµιτο 
πλουτισµό των ιατρών που αποφέρουν πραγµατική ζηµία στον οργανισµό που 
διοικείτε. 

Οι ασθενείς των συναδέλφων µας έλαβαν την ενδεδειγµένη θεραπευτική αντιµετώπιση 
σύµφωνα µε τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα και κατευθυντήριες οδηγίες της 
ειδικότητάς µας. Επίσης, πέραν της ενδεδειγµένης θεραπευτικής αγωγής συνταγογραφήθηκαν 
φάρµακα ευτελούς αξίας για τα οποία κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ζηµία του οργανισµού. 

Θα µπορούσε να υπάρξει ενδεχόµενα απλά µια σύσταση προς τον συνταγογραφούντα 
συνάδελφο, όταν προκύπτει από έλεγχο απλά µη τυπική τήρηση των κωδικών 
συνταγογράφησης όταν δηλαδή ουσιαστικά δεν ζηµιούται ο ΕΟΠΥΥ (δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ζηµία η συνταγογράφηση ενός σκευάσµατος, σχεδόν πάντα πάµφθηνου, που το 
δικαιούται ο ασθενής και από παραδροµής γράφτηκε άλλος κωδικός). 

3. Ο οργανισµός του ΕΟΠΥΥ οφείλει να εφαρµόσει το µπλοκάρισµα την στιγµή της 
συνταγογράφησης σε ότι ξεφεύγει από την τυπική τήρηση των κανόνων της αντί τον 
έλεγχο εκ των υστέρων. Το σύστηµα δηλ. να ειδοποιεί όταν πράγµατι 
συνταγογραφούνται ακριβά και ίδια φάρµακα µίας εταιρείας και ενδεχόµενα 
εξοφλούµενα σε συγκεκριµένα φαρµακεία. 

Ο οργανισµός να προβεί σε Κατάργηση – τροποποίηση του προεδρικού διατάγµατος που 
αφορά στο σύστηµα συνταγογράφησης που είχε νόηµα όσο χρησιµοποιούνταν τα βιβλιάρια 
ασθενείας. Αντιθέτως, τώρα µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχει την δυνατότητα να 
µπλοκάρει άµεσα και εύκολα ασυµβατότητες ανάµεσα στον κωδικό διάγνωσης και το spc του 
συνταγογραφούµενου φαρµάκου. 

Αυτό µπορεί να αποτρέψει καλοπροαίρετα λάθη συναδέλφων αλλά και να εντοπίζονται όσοι 
πράγµατι µε παράβαση των κανόνων αποσκοπούν σε πλουτισµό τους εις βάρος του 
οργανισµού αλλά και των ίδιων των ασθενών. 

 Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, ζητούµε την παύση – αναίρεση 
όποιων ποινών είναι στο πνεύµα των προαναφερθέντων. 
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 Η διαχρονική µας προσπάθεια είναι στην κατεύθυνση της προτροπής των 
συναδέλφων να ασκούν το λειτούργηµά τους  µε βάση τους κανόνες της ηθικής, της ιατρικής 
δεοντολογίας και την λογική του καλώς ευνοούµενου δηµόσιου συµφέροντος. 

 Δηλώνουµε την ίδια στιγµή έτοιµοι και πρόθυµοι να συνεργαστούµε µαζί σας στην 
πάταξη κάθε παράνοµης πράξης από παραβατικούς συναδέλφους που οδηγούν σε 
υπερσυνταγογράφηση, κατευθυνόµενη συνταγογράφηση και προκλητή ζήτηση φαρµάκων 
και υπηρεσιών υγείας καθώς και να βοηθήσουµε µε προτάσεις στην βελτίωση του 
συστήµατος συνταγογράφησης ώστε να µπορούµε να βοηθάµε αποτελεσµατικά τους 
τελικούς αποδέκτες της κοινής µας προσπάθειας που είναι οι ασφαλισµένοι – ασθενείς µας.  

Με εκτίµηση 

Για τα αντίστοιχα Δ.Σ. της ΕΓΕ και ΕΠΕΓΕ 

     Τάσσιος Περικλής              Τσιώνης Θεοχάρης 

                Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΓΕ                                    Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΠΕΓΕ                      
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