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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου, αντιπροσωπεία της Ε.Ο.Κ.Α. αποτελούμενη από τους κ. Κορωναίο 
Μιχαήλ (Πρόεδρο), Γερώνυμο Χαράλαμπο (Γ.Γραμματέα) και Θεοδωρακάκη Κορίνα (Υπεύθυνη Δ. 
Σχέσεων) επισκέφθηκε εκ νέου τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Μπερσίμη.  

Η αντιπροσωπεία της Ε.Ο.Κ.Α. συζήτησε με τον κ. Μπερσίμη, αλλά και τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. 
Γεωργακόπουλο, που επίσης ήταν παρών, όλες τις προτάσεις της σχετικά με την αναθεώρηση του 
Εθνικού Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), τις οποίες είχε καταθέσει στην προηγούμενη 
συνάντηση. 

Μετά από έντονες πιέσεις της Ε.Ο.Κ.Α. το θετικό που προέκυψε από τη συνάντηση, είναι η 
δυνατότητα που θα έχουν πλέον οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά 3 
δίμηνες συνταγές, σε μία επίσκεψη, για τους δικαιούχους κινητικά αναπήρους που έχουν 
ορθοκυστικές διαταραχές.  

Αυτό σημαίνει ότι συνάδελφοί μας με βαριές κινητικές αναπηρίες, θα καλύπτονται με δύο 
επισκέψεις το χρόνο αποφεύγοντας την ταλαιπωρία της μηνιαίας ή τριμηνιαίας επίσκεψης. 
Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη εξάμηνης ιατρικής γνωμάτευσης για τα αναλώσιμα υλικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση, η οποία θα χορηγείται από τον θεράποντα Ιατρό. 

Η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, έθεσε εκ νέου και μετ΄ επιτάσεως το θέμα της μείωσης του Κωδικού 
«Π.Π Ορθοπεδικά» στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, από 8.600.000 ευρώ σε 5.500.000 ευρώ. 
Ζήτησε την αύξηση του ποσού στον κωδικό αυτό, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες του γενικού 
πληθυσμού και επομένως των παρα-τετραπληγικών. 

Ο κ. Μπερσίμης, επανέλαβε ότι το ποσόν καλύπτει τις ανάγκες και δεν μπορεί να αυξηθεί για το 
2017, αλλά τόνισε ρητά και κατηγορηματικά ότι ο ίδιος δεσμεύεται, πως ο ΕΟΠΥΥ θα καλύψει τις 
ανάγκες οποιουδήποτε παρα-τετραπληγικού, χρειαστεί ιατροτεχνολογικό υλικό το οποίο τυχόν 
δεν θα μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον ποσό του προϋπολογισμού. 
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Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ζήτησαν επίσης τη συμβολή της ΕΟΚΑ, για την ανάδειξη 
και επίλυση  των προβλημάτων που αφορούν τους Κινητικά Αναπήρους, στο βαθμό που μπορούν να 
δοθούν λύσεις. 

Συνάδελφοι, 

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων παρακολουθεί στενά όλα τα θέματα που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΥΥ και αγωνίζεται για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. 

  

 
 
 
  
 
 

 


