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ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΣΥ)  

Υπόψη: του κ. Προέδρου, Καθ. ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΚΟΥ 

Χαλάνδρι, 23.11.2018  

 

Θέµα: «ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΣΥ-ΕΟΦ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – 

ΧΟΡΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 

 

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, 

Χαιρετίζουµε τις προσπάθειές σας για την εξυγίανση της ιατρικής εκπαίδευσης και 

δια βίου µάθησης των Ελλήνων ιατρών και επιστηµόνων της υγείας στην χώρα 

µας.  

Εκτιµούµε δε ιδιαιτέρως ότι µας εντάσσετε στο πλαίσιο διαβούλευσης των 

πρωτοβουλιών που έχετε αναλάβει, αναγνωρίζοντάς µας µε τον πιο έµπρακτο 

τρόπο ότι ο ΣΦΕΕ και η φαρµακοβιοµηχανία εν γένει, επιτελεί νοµίµως έναν πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών και αποδίδοντάς µας 

αναγνώριση για την κοινωνική µας προσφορά στην προαγωγή της δηµόσιας 

υγείας και στον τοµέα αυτό.  

Έχοντας όµως µελετήσει εκτενώς και εµπεριστατωµένα το σχέδιο κειµένου 

συνεργασίας για τη συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση, που µας προτείνετε προς 

υπογραφή, παρατηρούµε ότι περιλαµβάνει διατάξεις ρυθµιστικές, κανονιστικές και 

δεοντολογικές, προς ευρύ κύκλο προσώπων, µε πολυσχιδή και πολλές φορές 

αντικρουόµενα συµφέροντα. Παράλληλα,  λόγω της συµβατικής µορφής του εν 

λόγω σχεδίου,  παραµένει ένας εξίσου ευρύς κύκλος προσώπων για τους οποίους 

οι σχετικές διατάξεις δεν καθίστανται δεσµευτικές, ως µη συµβαλλόµενοι, ενώ 

ακόµη και για τους συµβαλλόµενους, ελλείπουν οι απαιτούµενοι ελεγκτικοί 

µηχανισµοί συµµόρφωσης.  

Κατόπιν των ανωτέρω, οφείλουµε να σηµειώσουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις – 

θεσµικές θέσεις µας:  

1. Ο ΣΦΕΕ, ως εκ του καταστατικού του σκοπού, οφείλει µε τις δράσεις του να 

προασπίζει τα ευρύτερα επιχειρηµατικά συµφέροντα των µελών του και να 

προάγει την δηµόσια υγεία. Αποτελώντας αστικό µη κερδοσκοπικό σωµατείο, 

διεπόµενο από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δεσµεύεται απολύτως από τον 

σκοπό του και δεν δύναται να εµπλακεί στην εµπορική πολιτική των εταιρειών 

µελών του. 
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Άλλωστε, οι προωθητικές δράσεις, αποτελούν απόφαση που ανήκει στην ακώλυτη 

διακριτική ευχέρεια των εταιρειών µελών και επηρεάζεται από ευρύτερες 

εµπορικές αποφάσεις και πολιτικές που πολλές φορές λαµβάνονται εκτός της 

χώρας, το δε ύψος των επιλεγόµενων δαπανών και δράσεων εξαρτάται από τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα εκάστης χρονιάς.  

Από την άλλη πλευρά, απάδει πλήρως του καταστατικού σκοπού του ΣΦΕΕ, η 

συµµετοχή του στην αναδιοργάνωση των επιστηµονικών σωµατείων, που ως 

σωµατεία, όπως και ο ΣΦΕΕ, χαίρουν αυτοτέλειας και χωριστής νοµικής 

προσωπικότητας. Εποµένως, ο ΣΦΕΕ δεν δύναται να συµβάλλει στη λειτουργική 

αναδιοργάνωση των σωµατείων αυτών και οφείλει να παραµείνει ουδέτερος και 

ανεξάρτητος στο πεδίο αυτό, το οποίο αποτελεί κατεξοχήν και αποκλειστική 

αρµοδιότητα και υποχρέωση της Πολιτείας εντός των ορίων του Συντάγµατος.  

Εποµένως, ο ΣΦΕΕ, όπως έχουµε επισηµάνει και στο παρελθόν, δεν δύναται να 

συµβληθεί συµβατικά για πράξεις που εκφεύγουν του καταστατικού του 

σκοπού.  

2. Στον αντίποδα, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο ΕΟΦ είναι ο µόνος 

αρµόδιος φορέας να ρυθµίζει και ελέγχει ανά πάσα στιγµή την τήρηση της 

νοµοθεσίας αναφορικά µε την διαφήµιση και προώθηση των φαρµάκων που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Φοβούµαστε λοιπόν ότι η προσπάθεια να 

αντικατασταθεί η αρµοδιότητα του ΕΟΦ, καταργώντας την ισχύουσα εγκύκλιο και 

µεταφέροντας το ρυθµιστικό πλαίσιο εντός του ΚΕΣΥ που είναι συµβουλευτικό 

γνωµοδοτικό όργανο για θέµατα βελτίωσης της δηµόσιας υγείας, δεν βρίσκει 

έρεισµα στον νόµο.    

3. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος προώθησης των φαρµακευτικών προϊόντων 

ρυθµίζεται ήδη τόσο από την εθνική και την Κοινοτική νοµοθεσία όσο και σε 

επίπεδο αυτορρύθµισης των φαρµακευτικών εταιρειών-µελών ΣΦΕΕ από τον 

Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ/EFPIA, κατά την αντίληψή µας, το σχετικό 

ρυθµιστικό πλαίσιο είναι υπερ-αρκετό και πέραν του δέοντος λεπτοµερειακό, ώστε 

να µην υπάρχει κανένα περιθώριο αµφισβήτησης ως προς το τι σηµαίνει 

δεοντολογική συµπεριφορά στην προώθηση των φαρµάκων. 

 

Πρόταση ΣΦΕΕ  

1. Συνοψίζοντας, σε συνέχεια των ανωτέρω ευρύτερων παρατηρήσεων και 

θεσµικών θέσεων µας, τις οποίες θέτουµε εκτός διαπραγµάτευσης, 

επαναλαµβάνουµε τη στήριξη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας η οποία 

αποσκοπεί στην αναβάθµιση της ποιότητας της Συνεχιζόµενης Ιατρικής 

Εκπαίδευσης µέσω του εξορθολογισµού του υπερβολικού αριθµού των 

επιστηµονικών εκδηλώσεων, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται 

µε την εν θέµατι πρόταση.  

2. Σε ότι αφορά ειδικότερα τις σχέσεις των Φαρµακευτικών Εταιριών και των 

Επαγγελµατιών Υγείας στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης ιατρικής 

εκπαίδευσης,  εκτιµούµε ότι η επιστηµονική αριστεία κάθε επιστήµονα 
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υγείας και ιατρού, αποτελεί το βασικό κριτήριο της συµµετοχής του σε 

εκδηλώσεις υψηλής προστιθέµενης αξίας. Παράλληλα, µε το θεσµό της 

∆ηµοσιοποίησης στις σχέσεις Επαγγελµατιών Υγείας και 

Φαρµακευτικών Εταιριών, κατοχυρώνεται πανηγυρικά και µε τον 

πλέον ασφαλή τρόπο η ∆ιαφάνεια των εν λόγω σχέσεων.  

3. Τέλος, εκτιµούµε ότι προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της 

πρωτοβουλίας της Πολιτείας, η αναµόρφωση του σχετικού πλαισίου θα 

πρέπει λάβει χώρα µέσω ρύθµισης, υποχρεωτικής και εφαρµοστέας σε 

όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, στην οποία θα προβλέπεται 

απαραιτήτως και σύστηµα ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων 

για όσους δεν την εφαρµόζουν.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παραµένουµε στη διάθεσή σας προς διαβούλευση σχετικά 

µε την εξειδίκευση του περιεχοµένου σχετικής ρύθµισης, η οποία θα σέβεται τη 

δεοντολογία µας και το ευρύτερο νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο οφείλουµε όλοι να 

υπηρετούµε.  

 

  

Ολύµπιος Παπαδηµητρίου 

 

Πρόεδρος  

Μάριος Κοσµίδης 

 

Αντιπρόεδρος 

 

  

Μιχάλης Χειµώνας 

 

Γενικός ∆ιευθυντής 

 


