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Θέμα: «Διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης, με τον 

ορισμό του ως εμβολιαστικού κέντρου κατά Covid 19, λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού. 

Απαξίωση υπηρεσιών προς νοσηλευόμενους βαριά κινητικά αναπήρους και εξωτερικούς 

ασθενείς» 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Εθνική Ομοσπονδία Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο μοναδικός 

δευτεροβάθμιος κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας, μέλος της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπεί τα 

άτομα με κινητική αναπηρία στην χώρα μας και αγωνίζεται για την διασφάλιση των 

δικαιωμάτων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, και πολιτιστική ζωή 

της Χώρας. 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να αναφερθούμε σε δύο αλληλένδετα προβλήματα, ένα 

χρονίζον και ένα πρόσφατο, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Εθνικό Κέντρο 

Αποκατάστασης (ΕΚΑ).  

Α. Χρονίζουσα απαξίωση του ΕΚΑ 
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Όπως γνωρίζετε, το ΕΚΑ είναι το μοναδικό δημόσιο κέντρο αποκατάστασης για τους βαριά 

κινητικά ανάπηρους, στο λεκανοπέδιο Αττικής, ενώ εξυπηρετεί και πολλές ακόμα περιφέρειες 

της Χώρας, τόσο ως προς την αρχική αποκατάσταση, όσο και ως προς την παρακολούθηση των 

ασθενών στη συνέχεια. Τόσο η αποκατάσταση όσο και η παρακολούθηση είναι σημαντικό να 

γίνεται από εξειδικευμένο ως προς την αναπηρία ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Ωστόσο παρακολουθούμε μια πάγια τακτική απαξίωσής του, από τις κυβερνήσεις των πολλών 

τελευταίων ετών.  

Απαξίωσης που ξεκινά από την κατάργηση της αυτοδιοίκησής του και την ένταξή του στο ΚΑΤ και 

συνεχίζεται με την υποστελέχωσή του σε ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, την 

εγκατάλειψη των κτηριακών υποδομών, την έλλειψη ανανέωσης των μηχανημάτων ή έστω την 

συντήρηση του απαρχαιωμένου εξοπλισμού του.  

Παρακολουθούμε λοιπόν την εκφύλιση μιας δομής που θα μπορούσε και όφειλε να είναι το 

«διαμάντι του στέμματος» στον τομέα της αποκατάστασης στη χώρα μας. Αποτέλεσμα της 

απαξίωσης είναι να κατευθύνονται οι ασθενείς στα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης τα οποία 

έχουν υψηλό οικονομικό κόστος, τόσο για πολιτεία, όσο και για τους πολίτες και τις οικογένειές 

τους. 

Παράλληλα πρέπει να τονίσουμε ότι η αποκατάσταση σε όλη στην Ελλάδα νοσεί. Δυστυχώς 

υπάρχει παρόμοια εικόνα απαξίωσης με αυτήν του ΕΚΑ, σε όλα τα δημόσια κέντρα 

αποκατάστασης ανά τη χώρα, πράγμα που επιβάλλεται όπως επισημάναμε ήδη, να αλλάξει προς 

όφελος τόσο των οικονομικά αδυνάτων πολιτών όσο και του ΕΦΚΑ που πληρώνει πολλαπλάσια 

ποσά σε ιδιωτικά κέντρα. 

 

Β. Ορισμός του ΕΚΑ ως εμβολιαστικού κέντρου κατά της Covid-19 

Ο ορισμός του ΕΚΑ ως κέντρο εμβολιασμού κατά της Covid-19 μας βρίσκει σύμφωνους, καθώς οι 

εγκαταστάσεις είναι πλήρως προσβάσιμες για άτομα με βαριά κινητική αναπηρία και αποτελούν 

για πολλούς οικείο χώρο.  

Ωστόσο η λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου, απαιτεί την παρουσία γιατρού, ο οποίος 

«αφαιρείται» από το ήδη ελλιπές ιατρικό προσωπικό, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς. 

Σημειώνουμε ότι αυτή τη στιγμή το ΕΚΑ, διαθέτει πλην των 18 φυσιάτρων, έναν καρδιολόγο που 

επισκέπτεται το νοσοκομείο για 2 ώρες την ημέρα, καθώς η οργανική θέση είναι κενή και έναν 

παθολόγο επικουρικό, καθώς η οργανική θέση έχει μεν πληρωθεί αλλά ο διορισμένος 

παθολόγος δεν έχει ακόμα αναλάβει υπηρεσία. Τέλος οι νοσηλευόμενοι, λόγω των μέτρων 

αποφυγής διάδοσης της πανδημίας, είναι περίπου 70, με πλήρη δυναμικότητα τις 120 κλίνες. 
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Κύριε Υπουργέ, 

Ως ΕΟΚΑ ζητάμε από εσάς, την πλήρη στελέχωση του ΕΚΑ με το αναγκαίο προσωπικό και μέχρι 

αυτό να επιτευχθεί, να ενισχυθεί το εμβολιαστικό κέντρο με γιατρούς από άλλα νοσοκομεία, 

ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα αφενός η αποκατάσταση των νοσηλευομένων αφετέρου  η  

παροχή υπηρεσιών στους εξωτερικούς ασθενείς.  

 

 

 

 

    Με εκτίμηση για την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ 

 
 
 Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας 

    
  

 
 Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 
 
 
 
 
 
Πίνακας αποδεκτών 

- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη,  

- Διοικητή ΚΑΤ – ΕΚΑ κ. Ι. Ηλιόπουλο 

- ΕΣΑμεΑ 

- Γ.Σ. ΕΟΚΑ 

- Φορείς Μέλη ΕΟΚΑ 


