Αθήνα, 27/3/2019
Αρ. Πρωτ.: 173
Προς: -Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Αλέξη Τσίπρα
-Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ λέει ΟΧΙ στην απαράδεκτη τακτική κλήρωσης εκπροσώπου ασθενών στο
ΔΣ του ΚΕΣΥ

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στο άρθρο 164 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α’/9.3.2019), που ψηφίστηκε πρόσφατα από
τη Βουλή, ορίζεται ο τρόπος εκπροσώπησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας (ασθενών) στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 164, παράγραφος 1, περίπτωση κε, αναφέρει: «έναν (1)
εκπρόσωπο των ληπτών υπηρεσιών υγείας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται
δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μεταξύ των εκπροσώπων που
προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών».
Αναρωτιόμαστε πραγματικά πώς είναι δυνατόν στο ΔΣ του ΚΕΣΥ, ενός οργάνου που έχει
ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό γενικών στόχων και
κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της Υγείας, να
μην έχει προβλεφτεί η συμμετοχή εκπροσώπου οριζόμενου από την Εθνική Συνομοσπονδία
των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΕΣΑμεΑ), όπως έγινε και για τους λοιπούς
κοινωνικούς εταίρους, αλλά να ορίζεται με κλήρωση (!) μεταξύ των εκπροσώπων
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων/συλλόγων εκπροσώπησης αναπηριών και
χρονίων παθήσεων!
Η ΕΣΑμεΑ αποτελεί το νόμιμα αναγνωρισμένο τριτοβάθμιο κοινωνικο-συνδικαλιστικό
όργανο που εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στη χώρα μας.
Είναι πραγματικά αδιανόητο να συνεχίζεται αυτή η παράλογη και αδιανόητη τακτική!
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Μία τακτική η οποία και ως σκέψη δημιουργεί έντονους προβληματισμούς στο χώρο μας,
όπου υπάρχει το νόμιμα αναγνωρισμένο από την Πολιτεία όργανο εκπροσώπησης των ατόμων
με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, η ΕΣΑμεΑ.
Η διαδικασία της κλήρωσης, η «λοταρία» δηλαδή και η έλλειψη αξιοκρατίας, απαξιώνουν το
μοναδικό αναγνωρισμένο φορέα εκπροσώπησης μας, την ΕΣΑμεΑ και ταυτόχρονα
προσβάλλουν κατάφορα τους ανθρώπους με αναπηρία και τους χρόνια πάσχοντες!
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ,
Η επιλογή των εκπροσώπων μας θα πρέπει να μπει σε νέες βάσεις και να γίνεται με
αξιοκρατικά κριτήρια! Η ζωή και η υγεία μας χρειάζονται σεβασμό και ασφάλεια, την οποία
σίγουρα δεν θα μας εξασφαλίσουν οι κληρώσεις και τα αποτελέσματά τους.
Εκφράζοντας τη θέση και των 27 Συλλόγων μελών της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ σε όλη τη χώρα,
διαφωνούμε κάθετα με αυτές τις μεθόδους και θα σας παρακαλούσαμε να επανεξετάσετε το
θέμα με περισσότερη σοβαρότητα.
Απαιτούμε, με την παρούσα επιστολή, να μπει τέλος σε τέτοιου είδους παράλογες
τακτικές και να προβλεφτεί η συμμετοχή εκπροσώπου, οριζόμενου από την ΕΣΑμεΑ, στο ΔΣ
του ΚΕΣΥ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
O Πρόεδρος

Χρήστος ∆αραµήλας
6941611221

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Τριανταφύλλου
6943764168

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:







Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης
Πρόεδροι Κομμάτων Ελληνικού Κοινοβουλίου
Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
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