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Αμηόηηκνη θύξηνη,  

Αθνξκή γηα ην αίηεκά καο είλαη ε λέα, δνθεξή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα, πνπ 

δηακνξθώλεηαη ζηε ρώξα καο, θαη πνπ θπξηαξρείηαη  από ηελ επηβνιή ζθιεξώλ 

νηθνλνκηθώλ κέηξσλ θαη εηδηθόηεξα ην ππό ςήθηζε λνκνζρέδην γηα ηηο 

ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, ηνλ εληαίν κηζζνιόγην θαη ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία..  

Σα νηθνλνκηθά κέηξα απεηινύλ ζνβαξά ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ 

αθνύ όπσο δηαπηζηώλεη ε ίδηα ε θπβέξλεζε ζην «Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα 

ηνλ Καξθίλν 2011-2015»: «ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν ηνπ αηόκνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο θάπνησλ κνξθώλ θαξθίλνπ», «ην 

ζύλνιν ηεο ζλεζηκόηεηαο από θαθνήζεηο λενπιαζίεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη 

άκεζα θαη ηζρπξά κε ην ρακειό θνηλσληθν-νηθνλνκηθό επίπεδν, ηε ρξόληα 

ςπρν-θνηλσληθή επηβάξπλζε θαη θαηαζηάζεηο όπσο αλεξγία θ.ν.θ», «έρεη 

ηεθκεξησζεί όηη γηα ηηο πεξηζζόηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ άηνκα ρακειόηεξνπ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ έρνπλ κεησκέλε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο, κε απνηέιεζκα αλεπαξθή πξόιεςε, δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ζε πην 

πξνρσξεκέλα ζηάδηα θαη πιεκκειή ζεξαπεία». 

Οη θαξθηλνπαζείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πιήηηνληαη  πνιιαπιά  από ηα 

κέηξα απηά: ωο αζζελείο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο ζηελ πεξίζαιψή ηνπο, 

αιιά θαη ωο εππαζήο θνηλωληθή νκάδα.  



Πξηλ από ιίγνπο κήλεο, ε ίδηα ε θπβέξλεζε κέζα από ην «Δζληθό ρέδην 

Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν 2011-2015» αλαγλώξηδε όηη ε κεησκέλε 

παξαγσγηθόηεηα, ηόζν ηνπ αζζελή , όζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ θαη’ νίθνλ λνζειεία ηνπ αιιά θαη ε απώιεηα εκεξώλ εξγαζίαο 

από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπ, επηβαξύλνπλ κε πςειό, 

δπζβάζηαθην νηθνλνκηθό θόζηνο ηηο νηθνγέλεηεο (δηπιάζην ηνπ θόζηνπο 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαξθίλνπ ζην ύζηεκα Τγείαο).  

ηηο ρξόληεο παζνγέλεηεο ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο αιιά θαη ζηα ζνβαξά 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ από ηελ 

ίδηα ηε λόζν έξρνληαη ηώξα λα πξνζηεζνύλ θαη νη επηπηώζεηο από ηελ 

εθαξκνγή  ησλ νηθνλνκηθώλ κέηξσλ ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Νόκνπ 3986/2011 

θαη ησλ ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ, ηόζν ζην επίπεδν πεξίζαιςεο  όζν θαη ζηε δσή 

ησλ αζζελώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ.  

Τα νηθνλνκηθά κέηξα δεκηνπξγνύλ ζνβαξνύο θηλδύλνπο επηδείλωζεο ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ  

Πην ζπγθεθξηκέλα δεηάκε γηα ηνπο θαξθηλνπαζείο ηα αθόινπζα: 

1. Καλέλαο θαξθηλνπαζήο ή ζύδπγνο θαξθηλνπαζνύο ζε εξγαζηαθή 

εθεδξεία.  

2. Σελ απαιιαγή ηνπο από ηελ θαηαβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ζηα 

αθίλεηα.  

3. Σελ απαιιαγή από ηελ θαηαβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο θαη 

ην ηέινο επηηεδεύκαηνο  

Γηθαηνύρνη ησλ εμαηξέζεσλ απηώλ ζα είλαη νη θαξθηλνπαζείο κε πηζηνπνηεηηθά 

αλαπεξίαο 67% θαη άλσ ,νη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ηώξα ζε ζεξαπεία (κε 

ηαηξηθή γλσκάηεπζε θαη βεβαίσζε από Γεκόζην Ννζνθνκείν) θαζώο θαη όπνην 

άιιν θπζηθό πξόζσπν βαξύλεηαη θνξνινγηθά από θαξθηλνπαζή (ζύδπγνο, ν 

έρσλ ηελ επηκέιεηα θαξθηλνπαζνύο παηδηνύ θ.ι.π). 
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