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Ηλιούπολη 02-04-2012 

Αρ.Πρωτ: 6452   

 

    

   Προς: - κ. Γ. Βουδούρη Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ και το     

       Διοικητικό Συμβούλιο 

   Κοιν. - κ. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

    -κ. Γ. Κουτρουμάνη, Υπουργό Εργασίας &  Κοινωνικής Ασφάλισης 

   -κ.Μ.Τιμοσίδη, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

   -κ.Μ.Μπόλαρη, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

    -κ. Α. Δρέττα, Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης  

    - ΕΣΑμεΑ 

    - Φορείς - μέλη  ΕΟΚΑ  

 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων  είναι κοινωνικό-συνδικαλιστικός φορέας που σκοπό του  

έχει την κοινωνική ένταξη των παραπληγικών και κινητικά αναπήρων και  την αλληλοαποδοχή τους από 

την κοινωνία. 

Με το παρόν έγγραφο καταθέτουμε τις προτάσεις μας που αφορούν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών 

Υγείας του ΕΟΠΥΥ. 

1. Στο άρθρο 8 του κανονισμού που αφορά παρακλινικές εξετάσεις προβλέπεται ποσοστό 

συμμετοχής των ασφαλισμένων(άμεσα και έμμεσα) 15% όταν οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 

εκτός δομών του Οργανισμού ή των σχηματισμών του ΕΣΥ. 

Ζητούμε την κατάργηση της συμμετοχής 15% στα άτομα με Κινητική Αναπηρία με ποσοστό άνω του 

67%. 

2. Στο  άρθρο 9 που αφορά φαρμακευτική περίθαλψη και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό δεν 

προβλέπεται η χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού όπως γάζες, γάντια, πάνες 

ακράτειας, υποσέντονα κ.λ.π. 
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Ζητούμε να χορηγούνται τα προαναφερόμενα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά. Στο ίδιο άρθρο 

προβλέπεται πλαφόν στην μηνιαία δαπάνη προμήθειας για: 

 Καθετήρες κύστης με ουροσυλλέκτες μέχρι 45 ευρώ. 

 Περιπεϊκούς καθετήρες με ουροσυλλέκτες μέχρι 145ευρώ. 

Ζητούμε να αυξηθούν τα ποσά που χορηγούνται για τους καθετήρες και τους ουροσυλλέκτες. Σε ότι 

αφορά την ουροδυναμική μελέτη ζητούμε να δοθεί παράταση ενός τριμήνου προκειμένου να δοθεί η 

δυνατότητα στους ασφαλισμένους να την πραγματοποιήσουν, δεδομένου ότι τα δημόσια εργαστήρια 

ουροδυναμικής μελέτης είναι λίγα. 

3. Στο άρθρο 14 που αφορά φυσικοθεραπείες δεν προβλέπεται δαπάνη μετακίνησης για φ/θ. 

4. Στο άρθρο 16 που αφορά επίδομα το λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας δεν προβλέπεται 

δαπάνη για συνοδό στα άτομα με Κινητική Αναπηρία και ποσοστό άνω του 67%. 

5. Οι τιμές που προβλέπονται στο Παράρτημα του άρθρου 15(πρόσθετα είδη- ειδικά μηχανήματα 

αποκατάστασης–προθέσεις άνω και κάτω άκρων-αναπνευστικές συσκευές) δεν 

ανταποκρίνονται στις σημερινές τιμές της αγοράς. 

Ζητούμε την τροποποίηση του. Τέλος ζητούμε την άμεση εξόφληση τιμολογίων που αφορούν αγορά 

αναλώσιμων υγειονομικών υλικών και θεραπευτικών πράξεων.  

 

 

 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. της ΕΟΚΑ 

 
             Η Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

Κοντογεωργάκη Ευαγγελία                  Δεληγιάννης Παναγιώτης 


