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Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και Κύριοι μέλη,   

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον 

τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των 

οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της 

ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της και με 

αφορμή το σχέδιο νόμου «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου με την επωνυμία ``Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας΄΄, στρατηγική 

κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας» που έχει κατατεθεί στη 

Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ζητάμε να 

κληθεί εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή, 

προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο διεξοδικά τις θέσεις της Συνομοσπονδίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη:   

• την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την 

οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που 

εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους 
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στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές 

και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως: 

• τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική 

διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων 

στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής 

διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά 

περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, 

συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό 

Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με 

ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ [...]» 

• τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη 

Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το 

προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την 

εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 

θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) η οποία αποτελεί τον 

τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των 

οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της 

ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, θέλει να τονίσει ότι ένα από τα κύρια 

αιτήματά της είναι η εκπροσώπηση των ανθρώπων με αναπηρίες και χρόνιες 

παθήσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς είναι αυτοί και οι οικογένειές τους 

που ζουν καθημερινά με την αναπηρία ή χρόνια πάθηση και μπορούν να συμβάλλουν 

καθοριστικά στη σχεδίαση πολιτικών και νομοθετικών μέτρων, καθώς αφορούν στη 

δική τους υγεία και ζωή. Στην Ε.Σ.Α.μεΑ. ανήκουν όλες οι Β/βάθμιες οργανώσεις των 

ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς επίσης 

και οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι χρονίων παθήσεων. 

Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των 

Οργανώσεων Μελών της κρίνεται σημαντική και αναγκαία σε όλους τους Φορείς 

Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Αξιολόγησης πολιτικών για την Υγεία, προτείνουμε να 

προβλεφθεί η συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόμου, καθώς και στο 

Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14. Επιπρόσθετα 

θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε τακτικές κλήρωσης, διότι 

θεωρούμε ότι η εκπροσώπηση του χώρου μας δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.  

Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα δίκαια αιτήματά μας.  
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Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων. 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος 

 
Ι. Βαρδακαστάνης 

Ο Γεν. Γραμματέας  

 

 

Β. Κούτσιανος 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας 

- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη 

- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου 

- Γραφείο Υπουργού Υγείας, κ. Α. Πλεύρη 

- Γραφείο Αν. Υπουργού Υγείας, κ. Α. Γκάγκα 

- Γραφείο Γ. Γ. Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι. Κωτσιόπουλου 

- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ  

 

 

Προσβάσιμο αρχείο Microsoft Word (*.docx) 

Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο Microsoft Accessibility 

Checker και δε βρέθηκαν θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με 

αναπηρία δε θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του. 

 


