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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
           
          
ΘΈΜΑ: «Επαναφορά της απλής συνταγογράφησης των 180 καθετήρων» 
 

Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι οι βαριά κινητικά ανάπηροι, που δικαιούνται 180 καθετήρες, μπορούν 

πλέον να τους προμηθεύονται κανονικά,  όπως και στο παρελθόν. 

Υπενθυμίζουμε ότι με αυθαίρετη απόφαση του ΕΟΠΥΥ, τον Ιούλιο, οι καθετήρες είχαν μειωθεί 

στους 150.  

Η  ΕΟΚΑ , αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, πιέζοντας έντονα τους υπεύθυνους του 

ΕΟΠΥΥ, για την επαναφορά συνταγογράφησης για τους δικαιούχους βαριά κινητικά αναπήρους, 

των 180  καθετήρων, χωρίς καμία άλλη διαδικασία. 

Η πίεση ασκήθηκε τόσο με έγγραφά της προς τον ΕΟΠΠΥ, όσο και με συνεχείς τηλεφωνικές 

οχλήσεις, αλλά και σε τη συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας, αποτελούμενης από τους 

Μ. Κορωναίο Πρόεδρο, Χ. Γερώνυμο Γ.Γ.  και  Κορίνα Θεοδωρακάκη, Υπεύθυνη Δημοσίων 

σχέσεων, με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Γεωργακόπουλο και αρμόδια στελέχη. Οφείλουμε 

να αναφέρουμε ότι είχαμε την απόλυτη στήριξη του εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ κ. Λεοντόπουλου, 

ο οποίος παρέστι και επενέβη δυναμικά  υπέρ του δίκαιου αιτήματός μας, σε συνάντηση της 

αντιπροσωπείας της ΕΟΚΑ, με τον Προϊστάμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Γούλα. 

Σε αυτή τη συνάντηση, 17 Σεπτεμβρίου, θυμίζουμε ότι η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, απέσπασε 

την ρητή και κατηγορηματική διαβεβαίωση του κ. Αντιπροέδρου, ότι ήταν θέμα ημερών να 

περάσει η απόφαση για τη συνταγογράφηση των 180 καθετήρων στο ηλεκτρονικό σύστημα 

συνταγογράφησης.   
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Όπερ και εγένετο, με καθυστέρηση και μετά την επανάληψη των πιέσεων.  

Έτσι οι δικαιούχοι των 180 καθετήρων, μπορούν πλέον  να προμηθεύονται τους απαραίτητους για 

την υγεία τους καθετήρες, χωρίς καμία περεταίρω ταλαιπωρία.  

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε, ότι η ΕΟΚΑ, αγωνίζεται για την υπεράσπιση και διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων μας, χωρίς κραυγές και κινήσεις εντυπωσιασμού.  

Η ΕΟΚΑ δουλεύει με συνέπεια και υπευθυνότητα, ως οφείλει εκ του ρόλου της.  

 

 
 
 

 
 

Με εκτίμηση για την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ 
 
 

Ο Πρόεδρος        Ο Γ. Γραμματέας 

    
 Μ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                      Χ.ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


