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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάντηση του Προέδρου και της Γ.Γ. της ΕΟΚΑ με τον  κ. Ζαχαρόπουλο στον ΕΟΠΥΥ 

 

 
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΑ κ. Χ. Γερώνυμος και η Γ.Γ. κα Κ. Θεοδωρακάκη, είχαν συνάντηση με τον 

προϊστάμενο του τμήματος σχεδιασμού παροχών ιατροτεχνολογικού, υγειονομικού υλικού κ. 

Ζαχαρόπουλο, με αφορμή την έκδοση στις 10 Μαρτίου 2022, του Παραρτήματος  του άρθρου 55 

του ΕΚΠΥ, που αφορά στα αποζημιούμενα από τον Οργανισμό είδη-βοηθήματα και τις τιμές 

τους.  

Η συνάντηση ήρθε σε συνέχεια των συναντήσεων που είχε η ΕΟΚΑ επί του θέματος με την 

Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κα Θ. Καρποδίνη και άλλα στελέχη του. 

Στο νέο Παράρτημα του αρ. 55, ικανοποιήθηκαν κάποια σημαντικά αιτήματά μας, ενώ γι αυτά 

που δεν ικανοποιήθηκαν, συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ.  

Στα θετικά του νέου Παραρτήματος, που επιτεύχθηκαν μετά από την συνεχή προσπάθεια της 

ΕΟΚΑ, σημειώνουμε μεταξύ άλλων τα εξής: 

1. Την ένταξη για πρώτη φορά στα αποζημιούμενα α) του Hand Bike (με πολύ χαμηλή τιμή, 

την οποία ευελπιστούμε να αυξήσουμε) β) του Scooter. Υπενθυμίζουμε ότι κατόπιν 

έντονων πιέσεων είχε παρθεί απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ για ένταξη αυτών των 

βοηθημάτων και έμενε να περάσουν στο Παράρτημα.  

2. Την κατάργηση στο ΦΕΚ (που επιβεβαιώθηκε και στη συνάντησή μας με τον κ. 

Ζαχαρόπουλο και την κα Καρποδίνη) των ορίων ηλικίας:       
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 α)για την απόκτηση Ηλεκτροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου, Απλού και Ενισχυμένου και 

β) για την απόκτηση Γόνατος Γ5 Υδραυλικού και Γόνατος Γ6 Πνευματικού. 

Στην συνάντηση με τον κ. Ζαχαρόπουλο,  οι εκπρόσωποι της ΕΟΚΑ έθεσαν υπόψη του, τόσο 

παρατηρήσεις  επί του δημοσιευθέντος Παραρτήματος, όσο και προτάσεις για την επίλυση 

προβλημάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν και στο νέο Παράρτημα.  

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν είναι: 

1) Η  αύξηση των τιμών αποζημίωσης για τα είδη-βοηθήματα των βαριά κινητικά αναπήρων, 

αναπηρικά αμαξίδια ελαφρού τύπου και ηλεκτρικά, μαξιλάρια αποφυγής κατακλίσεων, 

προθετικών μελών και εξαρτημάτων τους, ορθωτικών ναρθήκων κ.α. 

2) Η αύξηση της πολύ χαμηλής τιμής αποζημίωσης (500 ευρώ) που δόθηκε για το Hand Bike, 

το οποίο μπήκε επιτέλους στα αποζημιούμενα, όπως και το Scooter (απλό και ενισχυμένο) 

, μετά από την μεγάλη πίεση που ασκήθηκε από την ΕΟΚΑ. 

3) Η συμπλήρωση του ΦΕΚ που εκδόθηκε για τους δικαιούχους καθετήρων 

αυτοκαθετηριασμού, με τα απαραίτητα ICD 10. 

4) Η δημιουργία ξεχωριστού Κωδικού στον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, για τα είδη 

βοηθήματα των βαριά κινητικά ανάπηρων, αναπηρικά αμαξίδια ελαφρού τύπου και 

ηλεκτρικά (απλό και ενισχυμένο), Hand Bikes, Scooter (απλό και ενισχυμένο), μαξιλάρια 

αποφυγής κατακλίσεων, κ.α. ώστε να αποσπαστούν από τον Κωδικό «Π.Π. Ορθοπεδικά» ο 

οποίος αφορά αποζημιούμενα είδη για τον γενικό πληθυσμό και εξαντλείται πολύ 

γρήγορα.  Όπως γνωρίζετε υπάρχει ήδη ξεχωριστός Κωδικός για τα «Επί παραγγελία 

βοηθήματα» των βαριά κινητικά αναπήρων. 

Δείτε το Παράρτημα του αρ. 55 στο site της ΕΟΚΑ, στην κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ, 

με τίτλο «10/03/22 Παράρτημα αρ. 55 του ΕΚΠΥ»  

  

 

 


