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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Προτάσεις της Ε.Ο.Κ.Α. για την αναθεώρηση του Ε.Κ.Π.Υ.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη την δευτέρα 19/06/2017 είχε
αντιπροσωπεία της Ε.Ο.Κ.Α. αποτελούμενη από τους κ. Κορωναίο Μιχαήλ (Πρόεδρο), Γερώνυμο
Χαράλαμπο (Γ.Γραμματέα) και Θεοδωρακάκη Κορίνα (Υπεύθυνη Δ. Σχέσεων).
Η αντιπροσωπεία της Ε.Ο.Κ.Α. ενημέρωσε τον κ. Μπερσίμη αναλυτικά, για τις προτάσεις σχετικά με
την αναθεώρηση του Εθνικού Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).
Συγκεκριμένα ζητήσαμε να γίνουν παρεμβάσεις για τα άτομα με κινητική αναπηρία στα άρθρα,
3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, και προτείναμε να επανενταχθούν στον ΕΚΠΥ παροχές που έχουν
περικοπεί και αφορούν τα άτομα που έχουν πολύ βαριά κινητική αναπηρία.
Ο κ. Μπερσίμης μας ενημέρωσε ότι o ΕΟΠΥΥ παρά την δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα έχει
μειώσει τις δαπάνες και έχει βελτιώσει τις παροχές του με τις νέες συμβάσεις που έχει κάνει με
εταιρείες αναλωσίμων και πάροχους ειδών για ΑμεΑ, χωρίς να εμπλέκονται τα άτομα με αναπηρία.
Πιστεύει ότι αυτή η κίνηση θα φέρει αποτελέσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση μας παρέπεμψε στον
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2017, ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει λόγω των υποχρεώσεων της
Χώρας. Μας ενημέρωσε επίσης ότι στο ΦΕΚ 1752/Β΄/22-05-2017, έχουν διαφοροποιηθεί τα ποσά σε
ότι αφορά τα Ορθοπεδικά είδη.
Συνάδελφοι,
Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων παρακολουθεί στενά την υπόθεση της μείωσης του
Κωδικού «Π.Π Ορθοπεδικά» στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, από 8.600.000 ευρώ σε 5.500.000
ευρώ, και ανάλογης αύξησης με το ποσό που αφαιρέθηκε, του κωδικού «Π.Π Ορθοπεδικά επί
παραγγελία» από 1.400.000 σε 4.500.000.
Ως Ομοσπονδία χαιρετίζουμε την αύξηση του ποσού των Ορθοπεδικών επί παραγγελία γιατί αφορά
πολύ ακριβά είδη όπως τεχνητά μέλη, μηροκνημοποδικούς νάρθηκες που κατασκευάζονται με βάση
τον σωματότυπο του δικαιούχου αναπήρου κ.ά. όμως, επισημάναμε στον κ. Μπερσίμη ότι ίσως να
μπουν σε κίνδυνο οι παροχές για τους έχοντες παραπληγία-τετραπληγία και ζητήσαμε να αυξηθεί το
ποσό του κωδικού «Π.Π Ορθοπεδικά» στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ από άλλο κωδικό.
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Παρά την επιμονή μας για αλλαγή του ποσού, ο κ. Μπερσίμης αφού μας διαβεβαίωσε προφορικά!!!
ότι δεν πρόκειται να μείνει κανένα άτομο με κινητική αναπηρία χωρίς αμαξίδιο και ότι άλλο
δικαιούται, μας παρέπεμψε στον αρμόδιο υπουργό κ. Πολλάκη για την δυνατότητα αλλαγής του
προϋπολογισθέντος ποσού.
Άμεσα η Ομοσπονδία έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας συνάντηση για το θέμα που
έχει προκύψει. Να σημειωθεί ότι, το ποσό των 5.500.00 ευρώ που εγγράφεται στον προϋπολογισμό,
στον κωδικό «Π.Π. Ορθοπεδικά», αφορά την κάλυψη των ορθοπεδικών αναγκών όχι μόνο των
παρα-τετραπληγικών, αλλά του γενικού πληθυσμού.
Η ίδια αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, επιδίωξε άμεσα (εντός 2 ημερών), συνάντηση με τον κ. Πολάκη.
Παρά το ότι επισκέφθηκε το Υπουργείο Υγείας, δεν έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό.
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις στο γραφείο του κ. Υπουργού, μέχρι σήμερα δεν κατέστη
δυνατόν να υπάρξει συνάντηση είτε με τον κ. Πολάκη, είτε με κάποιον από τους συνεργάτες του.
Συνάδελφοι οι προσπάθειες και οι πιέσεις συνεχίζονται, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί μία λύση για
την αύξηση του ποσού στον Κωδικό «Π.Π. Ορθοπεδικά», στο αρχικώς προϋπολογισθέν.
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