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Δελτίο Τύπου
Στις 06/06/2015 στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Υγείας
κου Παναγιώτη Κουρουμπλή και του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Ηρακλείου Σωκράτη
Βαρδάκη, με τους εκπροσώπους της Ε.Ο.Κ.Α. Κοτζιά Γεώργιο (Αντιπρόεδρο), Γερώνυμο
Χαράλαμπο (Γ.Γραμματέα),και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου Ψυλλάκη Μιχαήλ, Κακουλάκη
Μιχαήλ, και Βιδάκη Γεώργιο.
Κατά τη συνάντηση, τέθηκαν υπόψιν των κ.κ. Κουρουπλή και Βαρδάκη, τα σοβαρά και χρόνια
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, όπως:











Η συμμετοχή στα φάρμακα ,
Τα τεράστια προβλήματα των ΚΕΠΑ,
Η οριστικοποίηση του ποσοστού αναπηρίας στις χρόνιες παθήσεις και η επέκτασή τους,
Η περικοπή του εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας, κατά την
διάρκεια της νοσηλείας των δικαιούχων,
Η πλήρης αποδέσμευση και ανεξαρτητοποίηση του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
( Ε.Κ.Α.) από το ΚΑΤ και η δημιουργία δικτύου μονάδων αποκατάστασης κινητικά
αναπήρων με κέντρο αναφοράς το αυτοδύναμο Ε.Κ.Α. ,
Σύσταση Διεύθυνσης Αποκατάστασης ΑμεΑ με αποκλειστικό αντικείμενο την
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τον τομέα της αποκατάστασης ,
Αναπροσαρμογή του Ε.Κ.Π.Υ. στις πραγματικές τιμές της αγοράς για τα χορηγούμενα
είδη,
Ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού, καθώς και η δυνατότητα σε βαριές κινητικές
αναπηρίες να γίνεται επίσκεψη του Ιατρού του ΕΟΠΥΥ κατ΄οίκον ,
Η υποχρεωτική ύπαρξη στα Νοσοκομεία προσβάσιμων θαλάμων νοσηλείας,
Θέματα Ιατρών με κινητικές αναπηρίες, και άλλα.
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Από την πλευρά του ο κ. Κουρουπλής δεσμεύτηκε ότι θα κινηθεί σε κατεύθυνση επίλυσης των
προβλημάτων αυτών, που χρόνια ταλανίζουν τα ΑμεΑ. Είναι θέμα αξιοπρέπειας.
Υποσχέθηκε την προώθηση της χάρτας δικαιωμάτων των ΑμεΑ και δήλωσε ότι θα είναι κοντά
στην ΕΟΚΑ όποτε τον χρειαστούμε.
Επιπλέον ο κ. Βαρδάκης ενημέρωσε την Ομοσπονδία ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και
την ερχόμενη εβδομάδα, θα εισαχθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα άρει πολλές αδικίες αναφορικά με
ζητήματα που αφορούν την ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα.
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