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Πάτρα, 8 Φεβρουαρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΑΣΠ ΤΗΣ 8/2/2018
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΑΣΚΠ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑμΣΚΠ
Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας
(ΕΕΑΣΚΠ) της 8/2/2018 με θέμα την «Ένταξη της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ)
– Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) στον “Πίνακα των Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων με
Επ’ Αόριστον Αναπηρία”» αποφασίστηκε να εκδοθεί ΔΤ με τις εξής θέματα:
1) Πρωτίστως να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του στην Υπουργό Εργασίας κα. Έφη
Αχτσιόγλου για την παρέμβαση και πολύτιμη συμβολή της στην επίλυση του
σημαντικού θέματος της ένταξης της νόσου της Πολλαπλής Σκλήρυνσης στον Πίνακα
των μη Αναστρέψιμων Παθήσεων με Επ’ Αόριστον Αναπηρία.
2) Να αποστασιοποιηθεί από το σχετικό αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων
με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) η οποία αιτήθηκε προς τους αρμόδιους
φορείς να ενταχθούν στον παραπάνω αναφερθέντα πίνακα μόνο οι δύο μορφές της
νόσου, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των ατόμων με ΣΚΠ να εξαιρείται απ’ αυτόν. Οι
ενέργειες αυτές της Προέδρου της Ομοσπονδίας κας. Βάσως Μαράκα ήταν αυθαίρετες
και ουδέποτε ενημέρωσε και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου της ΕΕΑΣΚΠ
καθώς και τη θέση της Αντιπροσώπου της ΕΕΑΣΚΠ και μέλους του ΔΣ της
Ομοσπονδίας κας. Μαρίνας Ζεκάκου η οποία κατόπιν τούτων με απόφασή της και τη
σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της ΕΕΑΣΚΠ δηλώνει άμεσα παραίτησή της από το ΔΣ της
Ομοσπονδίας. Η ΕΕΑΣΚΠ, ως ιδρυτικό μέλος της ΠΟΑμΣΚΠ, εκφράζει απόλυτα τη
διαφωνία της με αυτές τις κινήσεις της Προέδρου κας. Β. Μαράκα και δηλώνει ότι θα
συνεχίσει να προασπίζει και να διεκδικεί με σθένος τα δικαιώματα όλων των
πασχόντων με ΣΚΠ και δεν θα δεχθεί ποτέ το διαχωρισμό τους σε ασθενείς
πολλών ταχυτήτων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
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