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Hamburg, 22.05.2018 
Αγαπητέ/ή κύριε/κυρία Ευρωβουλευτή, 
 
Ως γνωστόν, το φθινόπωρο του 2016, η Ευρωπαϊκή Εταιρία Ογκολογικής Φαρμακευτικής 
(ESOP) απηύθυνε επιστολή προς τα μέλη της Επιτροπής «Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο να παρασχεθεί η στήριξη μας στην 
ανάπτυξη προτάσεων για την αναδιαμόρφωση των όρων «υγιεινής και ασφάλειας» στο 
εργασιακό περιβάλλον. 
Σας ενημερώνουμε ότι μόλις τον προηγούμενο μήνα, εθνικές αντιπροσωπείες από σχεδόν όλα 
τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. καθώς και άλλων γειτονικών Κρατών που είναι μέλη της ESOP, 
υιοθέτησαν την 6η αναθεωρημένη έκδοση των Προτύπων Ποιότητας της Φαρμακευτικής 
Υπηρεσίας στην Ογκολογία (QuapoS), τα οποία έχουν θεσπιστεί και αναπτυχθεί κατά τη 
διάρκεια 20 και πλέον ετών. 
Καθώς οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί που δραστηριοποιούνται στην Ογκολογία μπορούν 
να διασφαλίσουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας στο σύστημα υγείας, για ακόμη μια 
φορά θα θέλαμε, ως εκ της θέσεως μας, να τονίσουμε προς το Νομοθετικό Σώμα τις απαιτήσεις 
που συνθέτουν ένα «ασφαλές και υγιεινό» εργασιακό περιβάλλον στην Ογκολογική 
Φαρμακευτική. 
Γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται πάνω σε θέματα ασφαλείας που μας 
αφορούν άμεσα, στην Έκθεση του σχετικά με την «πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με 
την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2017)0011 – C8-
0010/2017 – 2017/0004(COD))» 
Επιθυμία μας είναι να εστιασθεί η προσοχή της Επιτροπής σε ορισμένα -περισσότερο 
πρακτικά- ζητήματα και τα οποία είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά στην καθημερινή 
πράξη, με στόχο την πλήρη ασφάλεια και προστασία στις συνθήκες εργασίας όλων των 
επαγγελματιών υγείας. Θεωρούμε ότι μια ανεξάρτητη μελέτη Πανευρωπαϊκής εμβέλειας, η 
οποία θα ήταν ανεπηρέαστη από εταιρίες, θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά προς αυτήν 
την κατεύθυνση. 
Για το λόγο αυτό έχουμε συντάξει εμπεριστατωμένη πρόταση την οποία θα θέλαμε προσωπικά 
να επικοινωνήσουμε προς εσάς. Ευελπιστούμε ότι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε βιώσιμες 
λύσεις για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 
 
Με εκτίμηση, 

 
Despina Makridaki 
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