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                                                       Προς:  τη Συντακτική Ομάδα της εφημερίδας   

                                                            το «Πρώτο Θέμα», 

                                                              Αποστόλου Παύλου 6 Μαρούσι,  

                                                              Τ.Κ. 15 123 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε απάντηση του δημοσιεύματος της έγκριτης εφημερίδας σας στις 27 Φεβρουαρίου 2011, με 
τίτλο: «Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ διαφημίζει φαρμακοβιομηχανίες στην ιστοσελίδα του», θα 
ήθελα να σημειώσω τα εξής: 
 
1. Tην ιστοσελίδα «neahygeia», που φιλοξενεί φορείς και δραστηριότητες του τομέα της 

Προαγωγής Υγείας, διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, 
που αποτελεί μη-κερδοσκοπικό επιστημονικό οργανισμό. 

2. Μόλις ανέλαβα Πρόεδρος του ΕΟΦ, τον Μάιο του 2010, υπέβαλλα αμέσως για λόγους 
δεοντολογίας την παραίτησή μου όχι μόνο από διευθυντής αλλά και από απλό μέλος του 
Ινστιτούτου και αντικαταστάθηκα με τροποποίηση του καταστατικού. Το ίδιο έπραξα 
και για το περιοδικό «Νέα Υγεία». 

3. Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του οποίου προΐσταμαι ανήκει στην Ιατρική 
Σχολή και δεν έχει ουδεμία οικονομική δοσοληψία με φαρμακευτικές εταιρίες. 

4. Η Ελληνική Εταιρία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας της οποίας είμαι πρόεδρος, 
εισέπραξε, ως είθισται, χορηγίες και από φαρμακευτικές εταιρίες την τελευταία φορά 
προ τριετίας για την πραγματοποίηση του «5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προαγωγής 
Υγείας».  Λόγω δε της θέσης που ανέλαβα στον ΕΟΦ, ανέστειλα την πραγματοποίηση 
του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, προκειμένου να προηγηθεί η Γενική Συνέλευση των 
μελών της Εταιρίας τον επόμενο μήνα για να εκλέξει νέο Δ.Σ. και Πρόεδρο που θα 
αναλάβουν αυτοί, πλέον, την πραγματοποίηση του επόμενου συνεδρίου εντός του 2011. 

5. Θα ήθελα, επίσης, να σημειώσω ότι οι ενέργειες μου ως Πρόεδρος του ΕΟΦ για την 
αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος των ελλείψεων φαρμάκων, δεν στρέφονται 
μόνο κατά των φαρμακεμπόρων με την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών σε 28 
φάρμακα, αλλά και κατά φαρμακευτικών εταιριών για ελλιπή προμήθεια ορισμένων εκ 
των φαρμάκων αυτών, επιβάλλοντας τα ανώτερα δυνατά πρόστιμα που προβλέπει ο 
νόμος, ενώ διερευνούνται και οι σχετικές ευθύνες συγκεκριμένων φαρμακείων. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, θα σας παρακαλούσα να δημοσιεύσετε την επιστολή αυτή στο 
επόμενο φύλλο σας για να αποκατασταθούν τα πραγματικά περιστατικά, ώστε να μη θίγεται 
άδικα η ακεραιότητα μου ως δημόσιου λειτουργού και ακαδημαϊκού δασκάλου. 

        Γιάννης Τούντας 
        
     Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής 
                         Πρόεδρος ΕΟΦ 

 


