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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο Σύλλογος Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών στηρίζει την ΕΣΑμεΑ στα 

δίκαια αιτήματά της, τα οποία στάλθηκαν στον πρωθυπουργό με επιστολή της 

στις 25/04/2017 
 

 

 

Πέμπτη 27/4/2017- Ο Σύλλογος Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), ως 

φορέας- μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), στηρίζει την από 25 

Απριλίου 2017 ανοιχτή επιστολή της στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με την οποία η  ΕΣΑμεΑ 

θέτει υπόψη του το πλαίσιο των μέτρων προστασίας που πρέπει να ληφθούν άμεσα, έτσι ώστε να 

υπάρξει προστασία των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, εν 

όψει του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων της Χώρας με τους δανειστές. 

 

Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις καθώς και οι οικογένειές τους, έχουν πληγεί με 

τον πιο σκληρό τρόπο από την οικονομική κρίση και τις οριζόντιες μνημονιακές πολιτικές και 

ζητούν για ακόμη μια φορά μέσα στην κρίση την προστασία της ελληνικής Πολιτείας. 

 

Ως φορείς- μέλη της ΕΣΑμεΑ είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε με κάθε πρόσφορο 

μέσο για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας. 

 

Τη σχετική ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ καθώς και την εν λόγω επιστολή, μπορείτε να 

διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.esaea.gr/pressoffice/press-releases/3399-

prostasia-ton-amea-mprosta-sti-diapragmateysi-anoixti-epistoli-ston-prothypoyrgo  
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Σχετικά με το Σύλλογο Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) 

 

Ο Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος που στόχο έχει την 

με κάθε τρόπο και μέσο προαγωγή και προστασία της ζωής και της υγείας των ατόμων με αιμορροφιλία και συγγενείς αιμορραγικές 

διαθέσεις. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1964 από γιατρούς που ειδικεύονται  στην αντιμετώπιση της αιμορροφιλίας και πάσχοντες 

(άτομα με αιμορροφιλία). Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ. με τριετή θητεία.  

 

Ο ΣΠΕΑ είναι μέλος  της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αιμορροφιλίας (World Federation of Haemophilia), της Ένωσης 

Ευρωπαϊκών Συλλόγων Αιμορροφιλίας (European Haemophilia Consortium – EHC), ενώ αποτελεί και μέλος της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). 
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