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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Παρέμβαση ΕΟΚΑ στις επιχειρούμενες περικοπές στον νέο ΕΚΠΥ»
Συνάδελφοι,
Η ΕΟΚΑ δεν υποστέλλει ποτέ τη σημαία. Συνεχίζει καθημερινά να δίνει τον μεγάλο αγώνα που
απαιτείται για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο πετύχαμε στον νέο ΕΚΠΥ να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των παρατετραπληγικών – τετραπληγικών να προμηθεύονται μηνιαίως 180 αυτολιπαινόμενους καθετήρες
και οι άνδρες που χρησιμοποιούν περιπεϊκούς καθετήρες να προμηθεύονται 90 τεμάχια το
μήνα. Αν και αυτό κάποια στιγμή είχε θεωρηθεί δεδομένο και κεκτημένο, ανετράπη με απόφαση
του ΕΟΠΥΥ, για να ανατραπεί εκ νέου, κατόπιν έντονων πιέσεων από την ΕΟΚΑ (μέσα από
συναντήσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και έγγραφες διαμαρτυρίες) και να κλειδώσει στα
νούμερα που προαναφέραμε. Έχουμε τη ρητή διαβεβαίωση του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ κ.
Γεωργακόπουλου, ότι σύντομα θα περαστεί στο σύστημα, ώστε οι αρμόδιοι γιατροί να μπορούν
να συνταγογραφούν τις ποσότητες αυτές.
Τις τελευταίες μέρες προέκυψε ένα νέο θέμα περικοπών στα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ
είδη-εργαλεία διαβίωσης των παρα-τετραπληγικών (αμαξίδια ελαφρού τύπου και ηλεκτρικά
αμαξίδια ενισχυμένα).
Αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΟΚΑ, αποτελούμενη από τους: Μ. Κορωναίο
– Πρόεδρο - Χ. Γερώνυμο – Γ.Γ.- Κ. Θεοδωρακάκη – Υπ. Δημοσίων Σχέσεων- στις αλλεπάλληλες
συναντήσεις της με τον Αντιπρόεδρο κ. Π. Γεωργακόπουλο και στελέχη του ΕΟΠΥΥ, (τελευταία
συνάντηση Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου) κατέστησε σαφές, ρητά και κατηγορηματικά, ότι δεν
πρόκειται να δεχτεί τις προτεινόμενες οριζόντιες μειώσεις, θεωρώντας τις τουλάχιστον άδικες
αφού το βάρος θα πέσει στους ήδη κυρτωμένους ώμους μας.
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Ήδη πετύχαμε την αναστολή της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης και βρισκόμαστε σε
συνεχείς επαφές με τον Αντιπρόεδρο και στελέχη του ΕΟΠΥΥ, για την ακύρωση της άδικης αυτής
απόφασης. Από τις μέχρι τώρα συζητήσεις μας, θεωρούμε ότι υπάρχει έδαφος συνεννόησης .
Πιστεύοντας ότι η συζήτηση είναι ο καλύτερος τρόπος εύρεσης κοινού τόπου και αφήνουμε στην
άκρη, προς το παρόν, μια δυναμική κινητοποίηση.
Για τα σχεδιαζόμενα από τον ΕΟΠΥΥ και για την κάθετη αντίθεσή μας σ’ αυτά, έχουμε ήδη
ενημερώσει το γραφείο του Πρωθυπουργού και τον Υπουργό Υγείας.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, είτε θα αποδώσει η συζήτηση, είτε θα κληθείτε να δώσετε
αγωνιστικό παρόν σε παράσταση διαμαρτυρίας.
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