Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αποτελεί ιδιαίτερθ τιμι και χαρά για εμάσ, θ διοργάνωςθ του 1ου ςυνεδρίου
φαρμακευτικοφ δικαίου, που φιλοδοξοφμε να γίνει κεςμόσ.
Στο πζραςμα των 50 ετϊν, από τθν ιςτορικά πρϊτθ κοινοτικι οδθγία για τα φάρμακα
(65/65/ΕΟΚ) θ εξζλιξθ υπιρξε καλπάηουςα, με αποτζλεςμα ο χϊροσ του φαρμάκου να
βρίςκεται ςιμερα ςτο ςταυροδρόμι πολλϊν δικαιϊκϊν κλάδων, ενϊ πολλοί μιλοφν για
αυτοτελι κλάδο δικαίου.
Η διαρκισ επιςτθμονικι πρόοδοσ, υποβοθκοφμενθ από τθν τεχνολογία, προκάλεςαν τθν
ζντονθ διαλεκτική ςχζςη τησ ιατρικήσ με την νομική κοινότητα. Αναπόφευκτθ ςυνζπεια, θ
ανάγκη ςυνεχοφσ προςαρμογήσ των κανόνων δικαίου ςτισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ με
αποτζλεςμα τθν αδυναμία κωδικοποίθςθσ. Σκόρπιεσ διατάξεισ ρυκμίηουν μεταβαλλόμενα
κζματα και ςχζςεισ, και καλοφνται να καλφψουν μεγάλθ ποικιλία ηθτθμάτων, ςε όλο το
φάςμα, από τθν κλινικι μελζτθ, μζχρι τθν παραγωγι και τθν χοριγθςθ ςτον αςκενι.
Επιπλζον, θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ μασ τα τελευταία χρόνια, επζφερε άναρχθ
νομοκετικι παραγωγι που ενζτεινε το πρόβλημα του νομοθετικοφ πληθωριςμοφ, τθσ
ζλλειψησ ενότητασ και τθσ ειςαγωγήσ αςχζτων διατάξεων ςε νομοθετήματα άλλησ
βαςικήσ θεματικήσ.
Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ, που ο εφαρμοςτισ του δικαίου, καλείται να διαγνϊςει εάν μια
κανονιςτικι ρφκμιςθ ζχει πράγματι καταργθκεί, με αποτζλεςμα θ νομοθετική αςάφεια να
παρατθρείται ακόμα και από τον ΟΟΣΑ, κατά τθν ζκδοςθ τθσ πρόςφατθσ
«εργαλειοκικθσ».
Μνθμονιακζσ ρυκμίςεισ κζτουν πολλζσ φορζσ ςε κίνδυνο των πυρήνα ατομικϊν και
κοινωνικϊν δικαιωμάτων, όπωσ το δικαίωμα ςτθν υγεία και το δικαίωμα ςτθν ελευκερία
του επιχειρείν. Η δε κακυςτζρθςθ ςτθν απονομι τθσ δικαιοςφνθσ, οδθγεί ςυχνά τον
δικθγόρο ςε ςοβαρά αδιζξοδα. Ανακφπτουν ζτςι διαρκϊσ ηθτιματα ερμθνείασ και
επανατοποκζτθςθσ του αξιακοφ περιεχομζνου γενικϊν αρχϊν του δικαίου και αξιολογικϊν
εννοιϊν.
Από τθν άλλθ πλευρά, το φαρμακευτικό δίκαιο αποκτά αυξανόμενθ ευρωπαϊκή διάςταςη,
κακόςον παρατθροφμε ζντονθ μετατόπιςθ των ηθτθμάτων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και
ςτακερι μετάβαςθ από τον ςυντονιςμό των νομοκεςιϊν ςτθν εναρμόνιςθ.
Τον Δεκζμβριο του 2014 τα Ηνωμζνα Ζκνθ διοργάνωςαν το Τρίτο Φόρουμ για τισ
Επιχειρήςεισ και τα Ανθρϊπινα Δικαιϊματα, όπου εξζφραςαν τθν ιςχυρι πεποίκθςθ ότι οι
επιχειριςεισ ανκοφν μόνο ςε κοινωνίεσ που ςζβονται, προβάλλουν και προωκοφν τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα, τονίηοντασ ωσ προεξζχοντα δικαιϊματα τθν Υγεία, τθν Αςφάλεια,
τθν Εργαςία, τθν Ελευκερία του Συνζρχεςκαι, του Συνεταιρίηεςκαι, των Εργαςιακϊν
Σχζςεων, των Περιουςιακϊν Δικαιωμάτων.
Όλα τα ανωτζρω, καταδεικνφουν τθν αυξανόμενη αναγκαιότητα ενημζρωςησ τησ νομικήσ
κοινότητασ, που δεν μπορεί να μείνει αμζτοχθ μπροςτά ςτο εξελιςςόμενο δικαιϊκό
φαινόμενο.

Καταδεικνφουν όμωσ και τον ρόλο του ΣΦΕΕ ωσ βαςικοφ θεςμικοφ παράγοντα ςτθν
διαβοφλευςθ με τθν κρατικι εξουςία για τθν παραγωγι του δικαίου, ωσ εκφραςτι τθσ
δθμοκρατικισ αρχισ που προςφζρει νομιμοποίθςθ ςτθν λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ. Στθν
εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, ο ΣΦΕΕ ωσ ζνωςθ, αποτελεί παράγοντα παραγωγισ δικαίου
και ο ρόλοσ του είναι δθμιουργικόσ. Ο ΣΦΕΕ, με τθν ειδικι επιςτθμονικι του Ομάδα,
παρακολουκεί τισ εξελίξεισ, αφουγκράηεται τισ ανάγκεσ, διαπιςτϊνει τα προβλιματα,
μελετά λφςεισ, προωκεί δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ευρφτερων ςυναινζςεων, προτείνει ςτθν
Διοίκθςθ και παρεμβαίνει ωσ εταίροσ και εν δυνάμει κοινωνικόσ εταίροσ.
Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ του και τθσ εξωςτρζφειασ του, αναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία για
πρϊτθ φορά, να φζρει ςε επαφι τθν νομικι επιςτθμονικι κοινότθτα τθσ χϊρασ, ςε μια
εκδιλωςθ γνωριμίασ, ενθμζρωςθσ και ανταλλαγισ απόψεων με απϊτερο ςτόχο τθν
προαγωγι τθσ υγείασ:
Καταξιωμζνοι ομιλθτζσ, από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίου τθσ
νομικισ και ιατρικισ επιςτιμθσ, ερευνθτζσ του δικαίου και δικθγόροι, που ζχουν
αφιερϊςει τθν καριζρα τουσ, επενδφοντασ χρόνια μελζτθσ και εργαςίασ, κα μασ
μεταφζρουν τθν γνϊςθ και τθν εμπειρία τουσ, αλλά και τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον τομζα
τθσ εξειδίκευςισ τουσ.
Το ςυνζδριο μασ κα καλφψει νομικά ηθτιματα που ανακφπτουν από το ρυκμιςτικό πλαίςιο
του φαρμάκου, όπωσ
τισ μείηονεσ προκλιςεισ τθσ τιμολόγθςθσ, τθσ προϊκθςθσ των
ςυνταγογραφοφμενων φαρμάκων, των δθμοςίων προμθκειϊν, εςτιάηοντασ ςτα
νοςοκομεία, ενϊ κα κίξει και τισ μνθμονιακζσ επιδράςεισ ςτον τομζα των ςυλλογικϊν
εργαςιακϊν ςχζςεων, που ο ΣΦΕΕ ιςτορικά υπθρετεί. Θα παρουςιάςει επίςθσ ρυκμιςτικά
κζματα με ευρωπαϊκι διάςταςθ, ιδωμζνα από τθν ςκοπιά του European Medicines’ Agency.
Θα ρίξουμε φϊσ ςτα όρια του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ εντόσ μιασ ρυκμιςμζνθσ αγοράσ,
ενϊ κα προςεγγίςουμε και ηθτιματα ακζμιτου ανταγωνιςμοφ.
Θα εςτιάςουμε ςτα νομικά ηθτιματα που αποτελοφν ςφγχρονεσ προκλιςεισ, όπωσ τα όρια
τθσ διαφάνειασ και τθσ θκικισ ενόψει τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, τθν
διατλαντικι ροι δεδομζνων, τθν αςτικι ευκφνθ των εταιρειϊν από τισ κλινικζσ μελζτεσ
μζχρι τθν φαρμακοεπαγρφπνιςθ. Τζλοσ, κα καλφψουμε τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτον τομζα
των βιοομοειδϊν, των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, του medicrime και τθν διεκνι πρακτικι
τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ.
Θα χαροφμε να ςασ ζχουμε κοντά μασ, να γνωριςτοφμε, να ενθμερωκοφμε και να
προβλθματιςτοφμε.
Με εκτίμθςθ,

Διμθτρα Λεμπζςθ
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