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Αξιότιμοι,
Να σας ενημερώσουμε ότι το Σωματείο μας ιδρύθηκε το 1992, αριθμεί περί τα
400 μέλη-ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση και 150 φίλους-εθελοντές, έχει έδρα την
Πάτρα και καλύπτει γεωγραφικά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με γραφεία
συντονισμού και υποστήριξης των μελών του και στις πόλεις του Αγρινίου, Πύργου
και Αιγιαλείας.
Είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση
Κατά Πλάκας, μέλος της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. – Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με
Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και μέλος
της Ένωσης Κοινωνικών Φορέων «Πυλώνες Αλληλεγγύης» και εργάζεται από κοινού
με όμορες συλλογικότητες για επίλυση των προβλημάτων των ευαίσθητων
κοινωνικά ομάδων.
Το Σωματείο μας βραβεύτηκε το 2003 από το Υπουργείο Υγείας, ως ο πιο
δραστήριος εθελοντικός σύλλογος στον Ν. Αχαΐας και ήταν μια ιδιαίτερη τιμή και
αναγνώριση για εμάς καθώς και ώθηση να συνεχίσουμε το εθελοντικό μας έργο.
Βραβεύτηκε το 2013 από τον Δήμο Πατρέων και την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού για
την εθελοντική προσφορά του, στις δράσεις, κατά τα έτη 2011 και 2012. Το Μάρτιο
του 2015 βραβεύτηκε από την «Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας &
Κλινικής Νευροφυσιολογίας» του Νευρολογικού τμήματος του Γεν. Νοσοκομείου «Ο
Άγιος Ανδρέας» για τις δράσεις του και την κοινωνική προσφορά του. Επίσης
βραβεύτηκε ανάμεσα σε άλλους φορείς από την εφημερίδα «Πελοπόννησος», ως
πρόσωπο της χρονιάς 2015 στο Ν. Αχαΐας για την προσφορά του στο κοινωνικό
σύνολο και την προσήλωσή του σε στόχους που είχαν ως αφετηρία την ηθική, την
ανιδιοτέλεια και τη φιλαλληλία. Για δύο συνεχόμενα έτη απέσπασε το Ασημένιο και εν
συνεχεία το Χρυσό Βραβείο στα “Ηealthcare Business Awards 2017”, “Healthcare
Business Awards 2018” στην κατηγορία ‘Σύλλογοι Ασθενών-Δράσεις υποστηριξης/εκπαίδευσης μελών’ για τα προγράμματα ‘Συνηγορία για τη ΣΚΠ στη Δυτ. Ελλάδα’ και ‘Σωματοαισθητά Προκλητά Δυναμικά σε Άτομα με ΣΚΠ’ αντιστοίχως. Το
2018 τιμήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της Διεθνούς
Ημέρας Εθελοντισμού ως αναγνώριση της εθελοντικής του προσφοράς. Το 2019
έλαβε τιμητική διάκριση από το Σύλλογο Καλών Τεχνών Πατρας “Κωστής Παλαμάς”
για την προσφορά του στον συνάνθρωπο.
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Σκοποί του, είναι η ενημέρωση για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, η διάδοση
πνεύματος αλληλεγγύης, η συμπαράσταση με την παροχή ψυχολογικής, ηθικής,
υλικής υποστήριξης και η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών, για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΑμΣΚΠ).
Διοργανώνουμε συνεχώς ενημερωτικές ημερίδες και ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις για ανταλλαγή απόψεων, μεθόδων και επιστημονικών μελετών και
συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα ανωτέρων & ανωτάτων ιδρυμάτων.
Με την παρούσα, επειδή πολλοί ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας–
Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων
όπως Νοσοκομεία, Εκπαίδευση, Σούπερ Μάρκετ κ.λ.π. και έρχονται σε επαφή με το
ευρύ κοινό, οπότε είναι επιρρεπείς στον κίνδυνο να κολλήσουν το κορωνοϊό
covid-19, και βάσει των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης της υφιστάμενης νόσου (ΣΚΠ)
κάνουν ανοσοτροποποιητική ή ανοσοκατασταλτική θεραπεία, χρήζουν ειδικής
μέριμνας από την Πολιτεία για την αποφυγή της επιπλέον νόσησης και από τον
covid-19.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε την Επιτροπή να εντάξει άμεσα, ξεκάθαρα,
χωρίς ειδικές διευκρινήσεις τους πάσχοντες από τη νόσο της ΣΚΠ στην κατηγορία
των ευπαθών ομάδων του γενικού πληθυσμού της χώρας με υποκείμενο νόσημα,
οι οποίοι δικαιούνται και μπορούν να χρησιμοποιούν την Άδεια Ειδικού Σκοπού
στους χώρους εργασίας τους για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και να μην έχουν
περαιτέρω επιδείνωση της ΣΚΠ λόγω λοίμωξης, η οποία επιδείνωση θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι οι πάσχοντες από τη νόσο της ΣΚΠ δεν
ανήκουν στις προαναφερθείσες ευπαθείς ομάδες παρακαλούμε η γνωμοδότηση
αυτή να μας απαντηθεί εγγράφως, βάσει της έγκριτης επιστημονικής ιδιότητας της
Επιτροπής.
Ευελπιστούμε στην έγκυρη ιατρική σας γνώση και σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων για την σημαντική συμβολή σας στη προφύλαξη των ασθενών με ΣΚΠ.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
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