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Κυρίες και Κύριοι

Τις προηγούμενες ημέρες ο Πανελλήνιος φαρμακευτικός Σύλλογος ανέδειξε τους
κινδύνους που εγκυμονεί για τη Δημόσια υγεία η διάταξη του άρθρου 74, παρ. 3
του Σχεδίου Νόμου «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και
εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων
και άλλες διατάξεις» που έχει κατατεθεί στη Βουλή και βρίσκεται στο στάδιο της
Δημόσιας Διαβούλευσης .
Το σχετικό άρθρο έχει ως εξής :
Άρθρο 74
Πρόσθετες Υπηρεσίες – συστέγαση
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων
επιτρέπεται να πωλούν στα μέλη τους βιταμίνες , σκευάσματα και συμπληρώματα
διατροφής που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Γ5α/53625/19.09.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξη και Υγείας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας
προς την αντίστοιχη Κοινοτική ΟΔ/2002/46/ΕΚ «για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των καρτών μελών περί συμπληρωμάτων διατροφής « (Β΄3328).
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Σύμφωνα με αυτήν επιτρέπεται στα ιδιωτικά γυμναστήρια και στις ιδιωτικές σχολές
εκμάθησης αθλημάτων , να πωλούν στα μέλη τους βιταμίνες, σκευάσματα (ποια

άραγε;) και συμπληρώματα διατροφής που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων.
Όπως είναι όμως γνωστό , έγκριση από τον ΕΟΦ δεν υφίσταται . Αυτό που υπάρχει
είναι μόνο γνωστοποίηση των προϊόντων αυτών στον ΕΟΦ.
Επί της ουσίας με την ανωτέρω διάταξη, νομιμοποιείται η ανεξέλεγκτη διάθεση
παντός είδους σκευασμάτων μέσω των ιδιωτικών γυμναστηρίων και των ιδιωτικών
σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κατά τρόπο που θέτει άνευ άλλου σε κίνδυνο την
υγεία των αθλούμενων και κυρίως των εφήβων και των νέων , καθώς τα
σκευάσματα αυτά θα πωλούνται ελεύθερα δίχως την συμβουλή, τον έλεγχο και την
εποπτεία ενός Επιστήμονα Υγείας, με σκοπό μόνο το κέρδος.
Εγκρίνεται με τη διάταξη αυτή επίσης, η απουσία ενημέρωσης για τις παρενέργειες
από τη λήψη αυτών των σκευασμάτων (όπως η υπερβιταμίνωση), η έλλειψη
οδηγιών για την ορθή λήψη, για τη δοσολογία και για το ποιοι κίνδυνοι συνοδεύουν
την διάθεση και χρήση όλων αυτών των σκευασμάτων.
Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα και με πλήρη σεβασμό και εκτίμηση στον θεσμικό
σας ρόλο, σας καλούμε να λάβετε θέση και να συμβάλλετε με την τεκμηριωμένη
επιστημονική σας άποψη, στην αποτροπή των κινδύνων που απορρέουν από τη
νομοθετική αυτή πρωτοβουλία .
Ο Θεσμικός σας ρόλος στην υπόθεση της Δημόσιας Υγείας είναι σημαντικός και
κρίσιμος.
Προσδοκούμε στην θετική ανταπόκριση σας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση ή διευκρίνιση.

Πίνακας Αποδεκτών
-

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

-

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

-

Πανελλήνιος σύλλογος φυσικοθεραπευτών

-

Ιατρική Σχολή Αθηνών

-

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

-

Ιατρική Σχολή ΛΑΡΙΣΑΣ

-

Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων

-

Ιατρική Σχολή Κρήτης

-

Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης

-

Φαρμακευτική σχολή Αθηνών

-

Φαρμακευτική σχολή ΑΠΘ

-

Φαρμακευτική σχολή Πατρών

-

Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

-

Ελληνική διαβητολογική εταιρεία

-

Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία

-

- Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

-

Ελληνική καρδιολογική εταιρεία

-

Ελληνική εταιρεία κεφαλαλγίας

-

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

-

Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

-

Ελληνική παιδιατρική εταιρεία

-

Ελληνικοί Ρευματολογική Εταιρεία &
Επαγγελματική ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος

-

Ελληνική πνευμονολογική εταιρεία

-

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

-

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

-

Ελληνική αντικαρκινική εταιρεία

-

Ελληνική αναισθησιολογική εταιρεία

-

Ελληνική χειρουργική εταιρεία

