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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση ΕΟΚΑ και Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ και λύση στο αδιέξοδο της 

προμήθειας Ορθοπεδικών βοηθημάτων επί παραγγελία, τις επόμενες μέρες. 

 

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, αποτελούμενη από τον κ. Μ. Κορωναίο, Πρόεδρο και την κα. 

Θεοδωρακάκη, Υπ. Δημ. Σχέσεων, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της ΕΣΑμεΑ και εκπρόσωπό της στο 

ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, κ. Γρ. Λεοντόπουλο, είχε συνάντηση με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του 

ΕΟΠΥΥ χθες (17/1/19), με κυρίαρχο θέμα την επίλυση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί, 

μετά την καταγγελία της σύμβασης του Πανελληνίου Συλλόγου Αδειούχων Προσθετικών 

Ορθωτικών με τον ΕΟΠΥΥ.  

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή δεσμεύτηκε και μας μετέφερε   και τη δέσμευση του 

Πανελληνίου Συλλόγου Αδειούχων Προσθετικών Ορθωτικών, ότι τις επόμενες μέρες θα 

υπογραφεί νέα σύμβαση που θα αποκαταστήσει το κλίμα κανονικότητας, σε ότι αφορά την 

εκτέλεση συνταγών για τα Ορθοπεδικά βοηθήματα επί παραγγελία, όπως τα προσθετικά μέλη, 

οι Ορθωτικοί νάρθηκες κ.ά.  

Η συνάντηση προκλήθηκε μετά από κοινό έγγραφο διαμαρτυρίας που έστειλαν η  ΕΣΑμεΑ και η 

ΕΟΚΑ, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον κίνδυνο να μείνουν συνάδελφοί 

μας με βαριά κινητικά προβλήματα χωρίς τα απαραίτητα για αυτούς βοηθήματα και ζητώντας 

άμεσα συνάντηση με τους αρμόδιους του ΕΟΠΥΥ. 

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, καθώς τα μέλη της επιτροπής άκουσαν με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τις προτάσεις και τις επισημάνσεις μας, τις οποίες ζητήσαμε να καταγράψουν και να 

αξιοποιήσουν, ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή λύση.  
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Συνάδελφοι 

Θεωρούμε ότι μετά από αυτή τη συνάντηση, τέθηκαν τα θεμέλια μιας θετικής συνεργασίας 

μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ και της ΕΟΚΑ, για την εξεύρεση λύσεων και 

σε άλλα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν άμεσα τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία.  

 

Ο αγώνας συνεχίζεται. 

 


