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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ε..Α.κεΑ.: Ητερή παρέκβαζε ζηο λοκοζτέδηο ηοσ σπ. Τγείας γηα ηελ 
αποσζία εθπροζώπεζες ηωλ αηόκωλ κε αλαπερία!   

Τηο πξνηάζεηο ηεο επί ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ «Γηαηξόο γηα όινπο θιπ.» θαηέζεζε κε επηζηνιή ηεο ε 

Ε.Σ.Α.κεΑ. ζην ππνπξγείν Υγείαο, νη νπνίεο έρνπλ αλαξηεζεί θαη ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ. Εδώ κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ επηζηνιή ηεο Ε.Σ.Α.κεΑ., παιαηόηεξε επηζηνιή γηα ηνλ 

ΕΟΠΥΥ θαζώο θαη επηζηνιέο ησλ νξγαλώζεσλ κειώλ ηεο Ε.Σ.Α.κεΑ. επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λνκνζρεδίνπ. 

Από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Υγείαο είλαη ε εληειώο αθαηαλόεηε 

απόθαζε πεξί ηεο κε ζπκκεηνρήο ηεο Σπλνκνζπνλδίαο, θαη άιισλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ, ζηνλ ΕΟΠΥΥ. 

Η ΕΣΑκεΑ είρε εθπξνζώπεζε ζην ΔΣ ηνπ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ιεηηνπξγώληαο ζύκθσλα κε 

ην νηθνπκεληθό ζύλζεκα ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο «Τίπνηα γηα εκάο ρσξίο Εκάο», δηνξζώλνληαο 

πνιιά πξνβιήκαηα ελ ηε γελέζεη ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ε.Σ.Α.κεΑ. ππελζπκίδεη όηη έλα από ηα 

θύξηα αηηήκαηά ηεο είλαη ε εθπξνζώπεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο ζηα θέληξα 

ιήςεο απνθάζεσλ, θαζώο είλαη εθείλνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ δνπλ θαζεκεξηλά κε ηελ αλαπεξία 

ή ρξόληα πάζεζε θαη κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηε ζρεδίαζε πνιηηηθώλ θαη λνκνζεηηθώλ 

κέηξσλ, θαζώο αθνξνύλ ζηε δηθή ηνπο πγεία θαη δσή. Η Ε.Σ.Α.κεΑ. είλαη ε νκπξέια όισλ ησλ β’ζκησλ 

νξγαλώζεσλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, κε ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, θαζώο επίζεο 

θαη ησλ παλειιαδηθώλ ζπιιόγσλ ρξνλίσλ παζήζεσλ. 

Ωο εθ ηνύηνπ, θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπκκεηνρή ηεο Ε.Σ.Α.κεΑ. θαη ησλ Οξγαλώζεσλ Μειώλ 

ηεο θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη αλαγθαία ζε όινπο ηνπο Φνξείο Σρεδηαζκνύ, Εθαξκνγήο θαη Αμηνιόγεζεο 

πνιηηηθώλ γηα ηελ Υγεία, δεηείηαη ε ΑΠΟΤΡΗ ή ζσκπιήρωζε ηοσ άρζροσ 21 κε ηε ζσκκεηοτή 

ηες Ε..Α.κεΑ., δηα εθπξνζώπνπ ηεο, ζηε ζύλζεζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ ΕΟΠΥΥ, ην νπνίν άξζξν ηε ζέηεη 

εθηόο.  

Παξόκνηα πξνβιεκαηηθή ζέηεη ε ΕΣΑκεΑ θαη επί ηνπ άξζξνπ 48 «Δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ελώζεσλ ή 

ζπιιόγσλ αζζελώλ σο ζπλνκηιεηώλ ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο»: Η 

Ε.Σ.Α.κεΑ. σο ζέζε αξρήο ζπκθσλεί κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο εθπξνζώπεζεο, δηαθσλεί όκσο κε ηελ 

πξνηεηλόκελε δηάηαμε θαη πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο σο εμήο: 

«1. Με απόθαζε ηνπ ππνπξγνύ Υγείαο αλαγλσξίδεηαη ε ηξηηνβάζκηα αληηπξνζσπεπηηθή νξγάλσζε 

πνπ εθπξνζσπεί ηα άηνκα κε αλαπεξία, κε ρξόληεο παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ε νπνία ζπληζηά 

θνηλσληθό εηαίξν θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηαβνύιεπζε θαη ηνλ θνηλσληθό δηάινγν κε ην ππνπξγείν Υγείαο, 

ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο νξγαληζκνύο ηνπ ζε όιε ηε ρώξα. Πξνο ηνύην νξίδνληαη 

εθπξόζσπνί ηεο ζηα αξκόδηα όξγαλα θαη ηηο επηηξνπέο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

θαη εηδηθόηεξα:  

α. ζην ζρεδηαζκό ησλ πνιηηηθώλ πγείαο θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ αθνινπζνύκελσλ πξαθηηθώλ, 
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β. ζηελ νξγάλσζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ, ησλ δνκώλ, ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ πξντόλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηώλ πγείαο, 

γ. ζηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ησλ αηόκσλ κε ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ 

ηνπο. 

2. Η ηξηηνβάζκηα αληηπξνζσπεπηηθή νξγάλσζε εθπξνζώπεζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ρξόληεο 

παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, πξέπεη: α) λα δηαζθαιίδεη κέζσ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ηελ 

απνθιεηζηηθή δηνίθεζε ησλ νξγαλώζεσλ - κειώλ ηεο από άηνκα κε αλαπεξία ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο, 

θαζώο θαη από γνλείο ή θεδεκόλεο αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο, β)  λα θαιύπηεη κέζσ 

ησλ νξγαλώζεσλ - κειώλ ηεο νιόθιεξε ηελ Ειιεληθή επηθξάηεηα θαη γ) λα αληηπξνζσπεύνληαη ζηα 

θαηαζηαηηθά ηεο όξγαλα, όιεο ηηο κνξθέο αλαπεξίαο. 

3. Οκνίσο αλαγλσξίδνληαη νη δεπηεξνβάζκηεο αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλώζεηο, θαζώο επίζεο νη 

ελώζεηο θαη ηα πξσηνβάζκηα Σσκαηεία αηόκσλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ 

ηνπο, πνπ εθπξνζσπνύλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αλαπεξίαο ή ρξόληαο πάζεζεο (…)».  

Παξεκβάζεηο θαη πξνηάζεηο θαηέζεζε ε ΕΣΑκεΑ ζην ζύλνιν ηνπ λνκνζρεδίνπ, πνπ αθνξνύλ γηα 

παξάδεηγκα ζηελ εηζαγσγή θξηηεξίσλ πνηόηεηαο γηα ηε δηακόξθσζε πνιηηηθώλ απνδεκηώζεσλ θαη 

ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ θαη πιηθώλ (άξζξν 4), 

ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Πξνζσπηθνύ Ιαηξνύ (άξζξν 25) θιπ. Αλαιπηηθά όιεο νη πξνηάζεηο 

ζηελ επηζηνιή.  

 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

 

Προζβάζηκο αρτείο Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 

 

https://www.esamea.gr/our-actions/yyka/5657-i-e-s-a-mea-katathetei-tis-protaseis-paratiriseis-tis-sto-sxedio-nomoy-me-thema-giatros-gia-oloys-isotimi-kai-poiotiki-prosbasi-stis-ypiresies-toy-ethnikoy-organismoy-paroxis-ypiresion-ygeias-kai-stin-protobathmia-frontida-ygeias-kai-alles-diataxeis
https://www.esamea.gr/our-actions/yyka/5657-i-e-s-a-mea-katathetei-tis-protaseis-paratiriseis-tis-sto-sxedio-nomoy-me-thema-giatros-gia-oloys-isotimi-kai-poiotiki-prosbasi-stis-ypiresies-toy-ethnikoy-organismoy-paroxis-ypiresion-ygeias-kai-stin-protobathmia-frontida-ygeias-kai-alles-diataxeis
http://www.esaea.gr/
http://www.esamea.gr/

