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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλο, είχε στις 21 Μαΐου αντιπροσωπεία 
της Ε.Ο.Κ.Α. αποτελούμενη από τους: Χαρ. Γερώνυμο (Πρόεδρο),  Κορ. Θεοδωρακάκη, (Γεν. 
Γραμματέα) και Κ. Κωνσταντή (Αντιπρόεδρο).  
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, εξέφρασε στον κ. Γεωργακόπουλο τη 
δυσαρέσκειά της, για το ότι ενώ λαμβάνονται θετικές αποφάσεις από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, για θέματα 
που θέτουμε πιεστικά, αυτές δεν υλοποιούνται στο μηχανογραφικό σύστημα.  
Μεταξύ των θεμάτων αυτών είναι: 

1. Η εξάμηνη συνταγογράφηση αναλώσιμων υλικών αυτοκαθετηριασμού. Υπενθυμίζουμε ότι 
ενώ η απόφαση είχε ληφθεί από το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, τον Ιούλιο του 2018, μέχρι και πριν 10 
μέρες, δεν είχε περαστεί στο σύστημα πληροφορικής, ώστε να εκδίδονται εξάμηνες συνταγές. 
Μετά από τις έντονες πιέσεις μας και παρουσία μας, ο κ. Αντιπρόεδρος ερεύνησε το θέμα και 
τελικά μας ανακοίνωσε ότι επιτέλους περάστηκε η απόφαση, οπότε μπορούμε πλέον να 
συνταγογραφούμε με εξάμηνες συνταγές τα αναλώσιμα υλικά αυτοκαθετηριασμού, με 
εκτέλεση ανά μήνα.  

2. Η ισόποση χορήγηση καθετήρων και ουροσυλλεκτών μιας χρήσης. Και για αυτό το θέμα, μετά 
από μεγάλο αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., είχε βγει απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν έχει 
περαστεί στο σύστημα πληροφορικής. Ο κ. Γεωργακόπουλος, παρόντων υμών έδωσε εντολή 
να ερευνηθούν τα αίτια της καθυστέρησης και να περαστεί άμεσα και αυτή η απόφαση στο 
ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης.  

3. Συζητήθηκε επίσης και το θέμα των νέων συμβάσεων των παρόχων στα επί παραγγελία 
ορθοπεδικά βοηθήματα μετά την τροποποίηση του άρθρου 61 του νέου ΕΚΠΥ, ώστε να μην 
υπάρχει πλέον πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων αναπήρων αυτής της 
κατηγορίας. 

Ένα ακόμα σοβαρό θέμα, που συζητήθηκε, είναι η μη έκδοση μέχρι τώρα, του Παραρτήματος του 
άρθρου 55, του νέου ΕΚΠΥ που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2018. Η ΕΟΚΑ έχει υποβάλλει στον 
ΕΟΠΥΥ τις προτάσεις της αναφορικά με τα είδη που αφορούν την κινητική αναπηρία και είχε λάβει 
τη διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ  κ. Πλαγιαννάκο σε προηγούμενη συνάντησή μας, ότι 
θα κληθεί προς συζήτηση πριν την έκδοση. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 
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Ο κ. Γεωργακόπουλος, δεσμεύτηκε από την πλευρά του, ότι θα μελετήσει τις προτάσεις σε 
συνεργασία με τον κ. Πλαγιανάκο και θα μας καλέσει προς συζήτηση.   
Ωστόσο διευκρίνισε ότι για κάποια από τα αιτήματά μας, όπως η αύξηση της αποζημίωσης για 
προθέσεις, αναπηρικά αμαξίδια, ορθωτικούς νάρθηκες και μαξιλάρια κατακλίσεων, αρμόδια είναι η 
επιτροπή διαπραγμάτευσης και μας παρέπεμψε στον επικεφαλής τον κ. Κικίλια.  
Αμέσως μετά τη λήξη της συνάντησης με τον κ. Γεωργακόπουλο, η αντιπροσωπεία της Ε.Ο.Κ.Α.  
επισκέφθηκε τον κ. Κικίλια, για να διαπιστώσει από τη συζήτηση μαζί του ότι: 

1. Η αύξηση των τιμών αποζημίωσης δεν είναι άμεσα ορατή, ειδικά για τα επί παραγγελία 
βοηθήματα, καθώς η διαπραγμάτευση με τους παρόχους των ειδών αυτών ολοκληρώθηκε με 
τις υπάρχουσες τιμές. Και ενώ η μη αύξηση δεν μας ικανοποιεί, είναι θετικό ότι μετά την 
ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, μπορούν επί τέλους, μετά από 6 μήνες που είχε παγώσει 
η εκτέλεση συνταγών για τα επί παραγγελία βοηθήματα όπως προθέσεις άνω - κάτω άκρων 
και ορθωτικοί νάρθηκες, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στους παρόχους για να 
προμηθευτούν τα είδη που δικαιούνται.  

2. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη διαπραγμάτευση με τους παρόχους που εμπορεύονται 
αναπηρικά αμαξίδια. Κι αυτό γιατί ο ΕΟΠΥΥ ανανέωσε αυτόματα τις συμβάσεις με τους 
παρόχους αυτούς, χωρίς διαπραγμάτευση!!!!!.  Αυτό στην πράξη  σημαίνει ότι παρά την 
τροποποίηση του άρθρου 61 στον νέο ΕΚΠΥ για το σύνολο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
ελλείψει διαπραγμάτευσης, δεν μπορεί να ξεπεραστεί η απαγόρευση του άρθρου 61 του 
νέου ΕΚΠΥ για καταβολή υπερβάλλοντος κόστους από τον δικαιούχο, προκειμένου αυτός να 
προμηθευτεί το κατάλληλο για την περίπτωσή του αναπηρικό αμαξίδιο.  

Συνάδελφοι, 
Η ΕΟΚΑ δεν καταθέτει τα όπλα και θα συνεχίσει τον αγώνα, όπως έκανε μέχρι σήμερα, φέρνοντας 
πολλά αρκετά θετικά αποτελέσματα για τους βαριά κινητικά αναπήρους, ώστε με συνεχείς 
παρεμβάσεις, να ξεπεραστούν τα εμπόδια που θέτει η έλλειψη συνοχής, συνέχειας και συνεννόησης 
των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ.  
 


