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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Θέμα: « Αποκατάσταση της αλήθειας για τον νέο ΕΚΠΥ»  

 
 Συνάδελφοι, 
 Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τα όσα διακινούν τις τελευταίες ημέρες 
ορισμένοι αήθεις και γραφικοί πλέον τύποι στον χώρο της κινητικής αναπηρίας, σας 
αναφέρουμε τα εξής: 
Μόλις μάθαμε στις 13/06/2018 τις αλλαγές στον νέο ΕΚΠΥ, σε απόλυτη συνεργασία με την 
ΕΣΑμεΑ, με συντονισμένες ενέργειες με μεθοδικότητα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πολύ 
μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε στον ελάχιστο χρόνο που μας δόθηκε να πετύχουμε πλείστες 
αλλαγές που αφορούσαν την κινητική αναπηρία στις διατάξεις που υπήρχαν στο κείμενο του 
νέου ΕΚΠΥ.  Όλες τις προηγούμενες ημέρες της διαβούλευσης ήμασταν ως ΕΟΚΑ σε ανοιχτή 
επικοινωνία με την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ μέσω της ΕΣΑμεΑ και του εκπροσώπου της  στο Δ.Σ. του 
Οργανισμού.  
Δόθηκε πραγματικά μεγάλη μάχη με επιστέγασμα την συνάντηση της ΕΣΑμεΑ με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη και τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλο      
στις 19/06/2018 όπου παρευρέθηκε και ο Γ.Γ. της ΕΟΚΑ και μέλος της Ε.Γ. της ΕΣΑμεΑ κ. 
Γερώνυμος Χαράλαμπος, προκειμένου να διασφαλισθούν απόλυτα τα δικαιώματα στην Υγεία 
των ατόμων με κινητική αναπηρία, με την δημοσίευση του νέου ΕΚΠΥ.  
Κάποιοι ψεύτες και συκοφάντες νομίζουν ότι επειδή ο καθημερινός μας αγώνας δεν 
διατυμπανίζεται δεν γίνονται κινήσεις από την Ομοσπονδία μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν 
γνωρίζουν τι σημαίνει συλλογικός αγώνας και το μόνο που επιδιώκουν τα τελευταία χρόνια είναι 
η προσωπική τους προβολή. Λυπούμαστε λοιπόν που θα στενοχωρήσουμε τους γραφικούς και 
κακοήθεις του χώρου της κινητικής αναπηρίας, αλλά πρέπει επιτέλους να αποφασίσουν τι 
θέλουν. Θέλουν την συμπόρευση με κοινούς αγώνες ή την ατομική τους προβολή με μορφές 
διεκδικήσεων του περασμένου αιώνα; 
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Συνάδελφοι, 
 Από την ΕΟΚΑ μαζί με την ΕΣΑμεΑ αλλά και ολόκληρο το αναπηρικό κίνημα ο αγώνας 
συνεχίζεται με μεγαλύτερο πείσμα, ένταση και υπευθυνότητα αλλά προπάντων ενότητα, 
προκειμένου ο κάθε πολίτης με κινητική αναπηρία να έχει δικαίωμα και πρόσβαση στο 
μεγαλύτερο αγαθό, την Υγεία. 

                                         
 
 

 
 


