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14 Ιουνίου 2021 
 
Επιστολή προς τα μέλη μας αναφορικά με το συμβάν που αφορά την  ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας 
 
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει γίνει μεγάλος σάλος από τη φαρμακευτική βιομηχανία αναφορικά με 
την ασφάλεια του προσωπικού και τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και υποστηρίζεται ότι 
αυτό είναι επίτευγμα των μέτρων των οποίων υποστηρίζει η βιομηχανία η οποία προμηθεύει τα εν 
λόγω συστήματα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί άνθρωποι σκέφτηκαν το θέμα της έκθεσης στα χημειοθεραπευτικά 
φάρμακα  στο χώρο της εργασίας σε πολύ αρχικό στάδιο, χωρίς καν να υπάρχει κανένα κίνητρο από 
τη βιομηχανία. Όλοι όσοι  εργάζονται σοβαρά  σε αυτό το πεδίο γνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα τα 
οποία υποστηρίζουν βασίζονται στο κέρδος παρά στην πραγματικότητα.  
Τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι το ESOP έχει δεσμευτεί για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας από τότε 
που ιδρύθηκε το 2000.  Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες για την καθιέρωση 
παράλογων κανονισμών 
εντός της ΕΕ βάσει του μοντέλου των ΗΠΑ και των οικονομικών συμφερόντων που εντοπίζονται 
εκεί, υποστηρίζοντας  κυρίως ότι τα πλαστικά συστήματα μπορούν να προστατεύσουν τους 
ανθρώπους από τον κίνδυνο. Καταφέραμε να αποκαλύψουμε αυτά τα μέρη του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου και να δημοσιεύσουμε ανεξάρτητα δεδομένα βασισμένα σε γεγονότα (evidence-based). 
Η ερευνητική ομάδα περιείχε άτομα τα οποία βρίσκονταν στη μισθοδοσία της εταιρείας που 
ενοχοποιήθηκε, παρακολουθήθηκε στενά από εμάς και αντιμετωπίσαμε επιτυχώς όλες τις επιθέσεις.  
Αυτό εκφράστηκε επίσης σε επιστολή προς την EC στα τέλη του 2020 
Ανανεωμένη επιστολή από τον Απρίλιο του 2021 στάλθηκε και απαντήθηκε 
συνοπτικά με το σύνδεσμο προς τη δημοσιευμένη τελική έκθεση. 
Στείλαμε ένα αίτημα στην EONS και την EAHP για να εργαστούμε από κοινού εναντίον αυτής της μη 
επιστημονικής και δημοκρατικής μεθόδου  και να επισημάνουμε ότι τα αποτελέσματα που διαδίδονται 
εκεί δεν αντικατοπτρίζουν σωστά ούτε τη συζήτηση αλλά ούτε και τα αποτελέσματα της.  Το  ESOP 
και το EAHP ήδη έχουν ενωθεί για το σκοπό αυτό.  
Είναι γνωστό ότι εμφανίστηκε ένα άλλο «υποβρύχιο» από την εταιρεία που κατηγορείται με νέο 
όνομα και δυστυχώς έπρεπε να ανακαλύψουμε ότι σε αυτήν την ομάδα δεν συμπεριλήφθηκαν 
φαρμακοποιοί από κανέναν 
οργανισμό που συνεργάζεται με το ESOP και EAHP.  Γνωρίζουμε ότι πάντοτε θα υπάρχουν άτομα 
που θα προβαίνουν σε αβάσιμες δηλώσεις για τα χρήματα. 
Όπως γνωρίζετε αυτή δεν είναι η δική μας θέση. Στηριζόμαστε σε ανεξάρτητες μελέτες μέσω 
καθαρών διαδικασιών που μπορούν να κατανοηθούν πρακτικά μέσω του "MASHA" και του 
"Κίτρινου χεριού". 
 
 
 

Σε όλους τους Φαρμακοποιούς Ογκολογίας 
και όλα τα μέλη του ESOP 
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Κρίναμε απαραίτητο να τα αναφέρουμε αυτά  
προκειμένου να υπάρξει συνεργασία με κοινούς στόχους σε όλα τα  
κράτη και σε όλο τον κόσμο, για να τραβήξουμε την προσοχή 
όλων των εκλεγμένων σωμάτων, να αποφευχθούν όποια μέτρα προτείνονται που στόχο έχουν μόνο 
την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία.   
 

1 Επιστολή του ESOP προς την ΕΚ, 26 Οκτωβρίου 2020 
2 Επιστολή του ESOP προς την ΕΚ, 7 Απριλίου 2021 
3 Επιστολή από το ESOP / EAHP προς την ΕΚ, 3 Ιουνίου 2021 
 
 
 

https://esop.li/wp-content/uploads/2020/10/ESOP_request_to_European_Commission_Oct2020.pdf
https://esop.li/wp-content/uploads/2021/06/letter-EC-cowi-2021.pdf
https://esop.li/wp-content/uploads/2021/06/Final_Letter_for_EC-esop-eahp-1.pdf

