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Θέμα: Σχετικά με την από 27/5/2014 ανοιχτή επιστολή σας 

Χαλάνδρι, 30 Μαΐου 2014  

Αγαπητέ κύριε Μερκούρη, 

Διαβάσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και έκπληξη την ανοιχτή επιστολή σας 
διότι διαπιστώσαμε ότι πιθανότατα εκ παραδρομής η επιστολή σας απευθύνεται σε 
λανθασμένο παραλήπτη. Ειδικότερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε στη διάρκεια των 
28 χρόνων παρουσίας σας στο χώρο και αγαστής συνεργασίας με τον Σύνδεσμό 
μας, ο ΣΦΕΕ είναι το θεσμικό όργανο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και σε 
καμία περίπτωση δεν είναι το νομοθετικό όργανο του Κράτους. Συνεπώς, 
οποιεσδήποτε αντιρρήσεις υπάρχουν αναφορικά με το υπάρχον και ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να απευθύνονται στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, 
τα οποία λαμβάνουν και τις σχετικές αποφάσεις. 

Επιπλέον, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η θέση του ΣΦΕΕ σχετικά με τις 
τιμητικές αμοιβές προς τους γιατρούς ΕΣΥ, είναι ξεκάθαρη και αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο ΣΦΕΕ εδώ και ένα χρόνο σχεδόν με επανειλημμένες επιστολές του αλλά και 
συναντήσεις του με όλους τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας έχει αναδείξει την 
αναγκαιότητα εξορθολογισμού του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Εντούτοις, 
έως ότου τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία, ο ΣΦΕΕ έχει με επιστολές προς τα 
μέλη του επισημάνει ότι δεν μπορούν παρά να εφαρμόσουν τις σχετικές ισχύουσες 
ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι γιατροί ΕΣΥ δεν μπορούν να απασχολούνται 
από τον ιδιωτικό τομέα καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ήτοι και από φαρμακευτικές 
εταιρείες.  

Ο ΣΦΕΕ, διαφυλάσσοντας τα συμφέροντα των εταιρειών-μελών του έχει θεσπίσει 
εσωτερικές διαδικασίες που ως μοναδικό σκοπό έχουν τον έλεγχο της εφαρμογής 
της ισχύουσας νομοθεσίας και των Δεοντολογικών κανόνων αυτορρύθμισης που 
διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς και όχι τη θέσπιση των κανόνων 
δικαίου. Ως εκ τούτου, οι εσωτερικές αυτές διαδικασίες ουδεμία σχέση έχουν με το 
θέμα που θέτετε, με το οποίο άλλωστε ο ΣΦΕΕ συμφωνεί και του οποίου η Πολιτεία 
οφείλει να επιληφθεί άμεσα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θεωρούμε ότι θα πρέπει να 
επικεντρωθούν οι προσπάθειες όλων μας και προσβλέπουμε και στη δική σας 
ενεργή υποστήριξη, ώστε να καταστεί σαφές στην Πολιτεία ότι το υπάρχον νομικό 
πλαίσιο εκτός από απαρχαιωμένο είναι και άδικο και χρήζει άμεσης τροποποίησης. 
Η στοχοποίηση συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιρειών που ενεργούν για την  
προσήκουσα τήρηση των υφιστάμενων κανόνων του ΣΦΕΕ ή άλλες παρεμφερείς 
τακτικές αποπροσανατολίζουν τις προσπάθειες όλων μας από τον κοινό στόχο και 
απομακρύνουν αισθητά οποιαδήποτε πιθανότητα επίλυσης του προβλήματος.  

Με εκτίμηση, 
 
 
         
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Γιάννης Χρυσοσπάθης 
Πρόεδρος       Νομικός Σύμβουλος 


