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ΘΕΜΑ: ρεηηθά κε ηελ 59/2014 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιώλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
ΥΕΣ.: Σν ππ’ αξ. πξ. ΔΓ39/2014/2-4-14 έγγξαθν ηνπ ηΔ
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, κε ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηνλ
ΔΟΠΤΤ ε ππ’ αξ. 59/2014 απόθαζη ηης Επιηροπής Αναζηολών ηοσ σμβοσλίοσ
ηης Επικραηείας, θαηόπηλ εμέηαζεο ηεο από 04-02-2014 αηηήζεσο ηνπ ΝΠΓΓ
«Ιαηξηθόο ύιινγνο Αζελώλ», γηα ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ππ’ αξ. νηθ.3457/141-2014 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο θαη ηεο ππ’ αξ. 433/7-1-2014 απόθαζεο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο πξάμεο ηεο Γηνηθήζεσο, ζέηνπκε
ππόςε ζαο ηα εμήο:
Με ηελ σο άλσ αλαθεξόκελε απόθαζε αναζηέλλεηαι η εκηέλεζη
1) ηης Γ.Π./οικ.12449/7-2-2014 αποθάζεως ηοσ Τποσργού Τγείας (ΦΔΚ Β΄
256/07-02-2014), θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ αληηθαηαζηάζεθε ε πξώηε παξάγξαθνο
ηνπ άξζξνπ 16 ηεο νηθ. 3457/14-01-14 απνθάζεσο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγνύ (ΦΔΚ Β΄
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64/16-01-2014) θαη
2) ηης 5239/11-2-2014 αποθάζεως ηοσ Προέδροσ ηοσ ΕΟΠΤΤ (ΦΔΚ Β΄
595/11-3-2014), θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην αηηηνινγηθό. ηε ζρεηηθή απόθαζε
αλαθέξεηαη όηη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ηζρύεη μέτρι ηη δημοζίεσζη οριζηικής
αποθάζεως ηοσ Δικαζηηρίοσ επί ηης εκκρεμούς αιηήζεως ακσρώζεως, θαζώο θαη
όηη παξακέλεη ελ ηζρύ ε ππνρξέσζε ηαηξώλ θαη θαξκαθνπνηώλ λα εθαξκόδνπλ
απαξεγθιίησο ηηο δηαηάμεηο γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία πνπ
παξαηίζεληαη ζηελ ΔΜΠ4/17-11-2012 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Τγείαο
θαη ε αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηεο Γηνηθήζεσο λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ
απηώλ θαη λα επηβάιιεη ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ, ε ΗΓΙΚΑ παξαθαιείηαη λα πξνβεί
άκεζα ζε ελέξγεηεο ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο
θαη λα αλαξηήζεη ην παξόλ έγγξαθν ζηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ νη ηαηξνί.
Η Γηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΟΠΤΤ λα αλαξηήζεη ην παξόλ έγγξαθν ζηνλ
ηζηόηνπν ηνπ Οξγαληζκνύ.
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