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               με αύξοντα αριθμό εγγραφής 841 στο βιβλίο ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών 
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Αθήνα, 07/07/2021 

Αρ.Πρωτ: 05/0186 
 

Προς: 
      Υπουργείο Υγείας 

                          α)  Γραφείο Υπουργού Υγείας  
                                                                                           κ. Β. Κικίλια 

β)   Γραφείο Αναπ. Υπουργού Υγείας 
       κ. Β. Κοντοζαμάνη 
γ)   Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
       κ. Π. Πρεζεράκο 
δ)   Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
        κ. Κωτσιόπουλο 
ε)    Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος  
 

                   Κοινοποίηση 

   α)    Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων  

          με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 

Γραφείο Προέδρου  

                    Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236,  

                      16341 Ηλιούπολη, Αθήνα. 

β)    Υπουργείο Επικρατείας 
 Γραφείο Υπουργού 

                       κ. Γεραπετρίτη Γ. 
                Συντονιστικός Μηχανισμός  

                   για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ 
      

 
 

Θέμα: Κατάθεση πρότασης στο Υπουργείο Υγείας για ένταξη έργων αναφορικά με τα 
Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα της νέας 
περιόδου 2021 – 2027. 
  
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ. - 
ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.), είναι Δευτεροβάθμια Οργάνωση ,κοινωνικού και συνδικαλιστικού 
χαρακτήρα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 461/8-12-2016 διαταγή του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 841 στο βιβλίο 
ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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Η Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
(Ε.Σ.Α.με.Α.), σύμφωνα με την από 16 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Γενικού 
Συμβουλίου της (αρ. πρωτ.242). 
 
Η Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. έχει ως  μέλη της (τακτικά και αρωγά) τους Πρωτοβάθμιους 
Συλλόγους: 
α) Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α. – ιδρυτικό μέλος) 
β) Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο (Ε.Ε.Ι.Κ. – ιδρυτικό μέλος) 
γ) Σωματείο Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αχαΐας – Ι.Φ.Ν.Ε. Αχαΐας  
δ) Ελληνική εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) 
ε) Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών με Γενετικά Προβλήματα «Το μέλλον»  
 
Επίσης, έχει ώ σύνεργά μέλη τους επιστημονικούς φορείς: α) την Ελληνική Ιατρική 
Εταιρεία Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛΙΕΑΚΑΠ), β) την Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης Ενδογενών Μεταβολικών Παθήσεων και γ) την Ιατρική Εταιρία 
Αθηνών(Ι.Ε.Α.) (αποφ. Δ.Σ. 1/2/2021). 
 
Η Ομοσπονδία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία ενώ το 
έργο της υποστηρίζει συμβουλευτικά Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται από 
έγκριτους επιστήμονες – ερευνητές διαφόρων πεδίων.  
Επίσης συμμετέχει από το 2017 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Εθνική 
Επιτροπή Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ). 
 
Η Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. για ενημέρωση του κοινού και φορέων, διατηρεί ιστοσελίδα: 
www.federationrarediseases.gr, όπου παρέχονται πληροφορίες για το έργο και τις 
δράσεις της και για τα Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις, ενώ διαθέτει σελίδα στο Facebook: 
Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων και κανάλι στο 
YouTube: EOS SPANOPA. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων - 
Παθήσεων λαμβάνοντας υπόψιν: 
 
α)  το έργο που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής  Σπανίων Νοσημάτων – 
Παθήσεων του ΚΕΣΥ (2018 – 2021), το σχετικό πόρισμα που έχει κατατεθεί στον Υπουργό 
και στο ΚΕΣΥ, αλλά και ο σχεδιασμός των ενεργειών για την ολοκλήρωση του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τα Σπάνια Νοσήματα, την έγκριση 29 Εθνικών Κέντρων 
Εμπειρογνωμοσύνης, τη προώθηση έγκρισης νέων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης που 
εκκρεμούν προς εξέταση. 
β)  την συσσωρευμένη εμπειρία της Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. με τη συμμετοχή της  στην 
Εθνική Επιτροπή  Σπανίων Νοσημάτων – Παθήσεων του ΚΕΣΥ που έχει συγκροτηθεί με το 
νέο θεσμικό πλαίσιο του 2016 και 
γ)   τον σχεδιασμό που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», 
όπως εξειδικεύεται στις στρατηγικές και στους στόχους του Υπουργείου Υγείας και 
άλλων Υπουργείων, καθώς και την έναρξη Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων 
για τη νέα περίοδο 2021 – 2027, 
 

http://www.federationrarediseases.gr/
https://www.facebook.com/fed.rarediseases.gr
https://www.facebook.com/fed.rarediseases.gr
https://www.youtube.com/channel/UCgrDXQwJaG5HPqOpvWQFoBg/featured
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καταθέτει στο Υπουργείο Υγείας πρόταση για ένταξη έργων αναφορικά με τα Σπάνια 
Νοσήματα – Παθήσεις σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα της νέας περιόδου 
2021 – 2027. 
 
  Συγκεκριμένα, οι άξονες και τα επιμέρους έργα που προτείνεται να ενταχθούν στα 
νέα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι: 
 
1) η έγκριση ενός ενιαίου Εθνικού Μητρώου Ασθενών Σπανίων Νοσημάτων - 

Παθήσεων (Ε.Μ.Α.ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.) (έργου ψηφιακής  διαμόρφωσης), όπως 
κατατέθηκε ως πρόταση της Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. στο Υπουργείο Υγείας σύμφωνα 
με το αρ. πρωτ.:05/168/14-04-2021 έγγραφο της Ομοσπονδίας. 

2) ο εκσυγχρονισμός και ανανέωση του ιατρό – τεχνολογικού και εργαστηριακού 
εξοπλισμού των αναγνωρισμένων  Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
Νοσημάτων – Παθήσεων της χώρας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εγκυρότητα 
της διάγνωσης, η θεραπεία και η παρακολούθηση των ασθενών. 

3) η διαμόρφωση θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και Επιστημονικών Συνεργατών, 
Ιατρών και Επαγγελματιών Υγείας, όπου σύμφωνα με ειδικά προγράμματα θα 
μετεκπαιδεύονται και θα συμμετέχουν σε έρευνες, στο πλαίσιο των Εθνικών 
Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων – Παθήσεων της χώρας. 

4) η διαμόρφωση πρωτοκόλλων, κατευθυντήριων οδηγιών κλπ. που σχετίζονται με 
την αναζήτηση περιστατικών, την έγκαιρη διάγνωση, τη παραπομπή σε ειδικά 
κέντρα, τη θεραπεία, την παρακολούθηση, την αποκατάσταση, τη φροντίδα στη 
κοινότητα, την ποιότητα παροχής υπηρεσιών κλπ., με στόχο την εξυπηρέτηση των 
ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις και των οικογενειών τους, αλλά και των 
επαγγελματιών υγείας. 

5) η επιμόρφωση και κατάρτιση ιατρών και επαγγελματιών υγείας σε ειδικότερα 
θέματα Σπανίων Παθήσεων, καθώς και στελεχών διοίκησης φορέων, υπηρεσιών 
και συλλόγων σε ανάλογα θέματα. 

6)  η διαμόρφωση ψηφιακών εργαλείων για ενημέρωση ασθενών, επιστημόνων 
υγείας, καθώς και διαμόρφωση μητρώων, συλλόγων, ειδικών μονάδων και 
κέντρων, ερευνητών, επαγγελματιών υγείας,  κλινικών μελετών κλπ. 

7) η υποστήριξη της εταιρικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να 
ενισχυθούν και να χρηματοδοτηθούν οι σύλλογοι ασθενών και οι οργανώσεις τους, 
προκειμένου να αναπτύξουν το έργο τους, τόσο στο πλαίσιο των συνεργασιών με 
επιστημονικούς φορείς και υπηρεσίες, όσος και στην παροχή κάθε είδους 
υποστήριξης και φροντίδας στους ασθενείς, τις οικογένειες τους και τους ειδικούς 
επαγγελματίες που σχετίζονται με το χώρο των Σπανίων Παθήσεων. 

 
 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ, εκφράζει εκ 
των προτέρων τις θερμές του ευχαριστίες για την συνεργασία σας και ευελπιστεί για τη 
θετική σας ανταπόκριση, προσβλέποντας στην εδραίωση μιας ισχυρής, διαρκούς και 
ουσιαστικής αλληλουποστήριξης και συνεργασίας,  για τη προώθηση των ενεργειών 
προκειμένου να εξειδικευτούν και να ενταχθούν οι σχετικές προτάσεις για 
χρηματοδότηση σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα της νέας περιόδου 2021 – 
2027. 
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Πληροφορίες για συνεργασία και τυχόν διευκρινήσεις στον κ. Ευστράτιο 
Χατζηχαραλάμπους, πρόεδρο της Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ., κιν.: 6972550577 – email: eos-
spanopa@outlook.com. 
 
 

 
 

Με εκτίμηση 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

 


