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Προσ: κ. Γεωργόπουλο Παναγιώτη 
Διευθυντό Τφυπουργού Τγεύασ 
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Θέμα: Αιτήματα Πανελλαδικού Συνδέςμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων 
 

Κύριε Διευθυντϊ, 
 
Κατόπιν τησ χθεςινόσ ςυνϊντηςόσ μασ, ςασ παραθϋτουμε τα θϋματα που μασ αφορούν, ςε 
τύτλουσ, μαζύ με τισ προτϊςεισ μασ.  

 
 

1. Προςβαςιμότητα νοςοκομείων: Ζητϊμε 
- να δημιουργηθεύ ϋνασ θϊλαμοσ ανϊ κλινικό, πλόρωσ προςβϊςιμοσ ςε βαριϊ κινητικϊ 

ανϊπηρουσ, δηλαδό με κρεβϊτια αυξομειούμενου ύψουσ, αεροςτρώματα, ςωςτό 
ιδιωτικό WC. 

- Να γύνει προμόθεια εξεταςτηρύων και φορεύων αυξομειούμενου ύψουσ 
- Να εκπαιδευτεύ το παραώατρικό προςωπικό, για την αντιμετώπιςη των ιδιαύτερων 

αναγκών μασ. 
 

2. Κατ΄ οίκον νοςηλεία: Ζητϊμε  
- την κατϊρτιςη προγρϊμματοσ βϊςη του οπούου, θα προςφϋρεται νοςηλεύα κατ ούκον, 

από γιατρούσ και νοςηλευτικό προςωπικό, ςε βαριϊ κινητικϊ ανϊπηρουσ. 
 
 

3. ΕΟΠΥΥ & ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Ζητϊμε 
- Δημιουργύα ξεχωριςτού Κωδικού για την κϊλυψη των παροχών ςτουσ βαριϊ κινητικϊ 

ανϊπηρουσ παρα-τετραπληγικούσ. Αυτό τη ςτιγμό οι δαπϊνεσ περιλαμβϊνονται ςτον 
Κωδικό «Π.Π Ορθοπεδικϊ», που αφορϊ το γενικό πληθυςμό, με αποτϋλεςμα το ποςό να 
εξαντλεύται γρόγορα, αφόνοντϊσ μασ ακϊλυπτουσ.  

- Έκδοςη του παρατόματοσ του Άρθρου 55, του ΕΚΠΤ, που καθορύζει τα αποζημιούμενα 
εύδη και τισ τιμϋσ τουσ.  

- Αύξηςη των τιμών αποζημύωςησ, για αμαξύδια χειροκύνητα και ηλεκτροκύνητα, 
προθετικϊ μϋλη, μαξιλϊρια αποφυγόσ κατακλύςεων. Ειδικϊ για τα μαξιλϊρια αποφυγόσ 
κατακλύςεων, το προςχϋδιο του Παραρτόματοσ του Άρθρου 55, προβλϋπει μεύωςη από 
245 ςε 210 ευρώ, την ώρα που η εμπορικό τιμό εύναι παραπϊνω από 500 ευρώ. Η 
πρόληψη των κατακλύςεων, ςημαύνει οικονομύα για τον ΕΟΠΤΤ, καθώσ η θεραπεύα τουσ 
ςτοιχύζει ακριβϊ. 

- Ένταξη ςτα παρεχόμενα,  όλων των τύπων επιθεμϊτων δερματικών βλαβών- 
κατακλύςεων, ώςτε να  καλύπτονται όλεσ οι ανϊγκεσ και να αποφεύγεται το επιπλϋον 
κόςτοσ θεραπεύασ. 

- Άμεςη ϋναρξη τησ διαπραγμϊτευςησ ΕΟΠΤΤ-Παρόχων, ώςτε να επιτραπεύ ςτουσ 
δικαιούχουσ η καταβολό υπερβϊλλοντοσ κόςτουσ, για την απόκτηςη αναπηρικών 
αμαξιδύων όλων των τύπων, ορθωτικών ναρθόκων και μαξιλαριών αποφυγόσ 
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κατακλύςεων, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην τροποπούηςη του Άρθρου 61 του 
ΕΚΠΤ. 

- υνϊντηςη με την Αντιπρόεδρο του Οργανιςμού κ. Καρποδύνη και αρμόδια ςτελϋχη, 
ώςτε να ςυζητηθεύ το Παρϊρτημα, πριν πϊει προσ ψόφιςη ςτο Δ... 

 
4. Αυτόνομη Διαβίωςη: Ζητϊμε 
- Σην εφαρμογό τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ που ϋχει εκδοθεύ και αναφϋρει τισ 

προώποθϋςεισ ύδρυςησ και λειτουργύασ τϋγησ Αυτόνομησ Διαβύωςησ ΑμεΑ 
(Γ4α/Υ201/1791/ΥΕΚ 517/1998) 

- Σην εφαρμογό τησ νομοθεςύασ του υπουργεύου Εργαςύασ, (Αρ. φύλλου 1160, 8 
ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019) για τισ τϋγεσ Τποςτηριζόμενησ Διαβύωςησ, ώςτε να αποφεύγεται ο 
ιδρυματιςμόσ και να επιτρϋπεται η αξιοπρεπόσ διαβύωςη μοναχικών βαριϊ κινητικϊ 
αναπόρων, ςε δομϋσ φιλοξενύασ 5-6 ατόμων,  με πιθανό παρϊλληλη ςυμμετοχό τουσ ςτα 
ϋξοδα, ανϊλογα με το ειςόδημϊ τουσ. 

 
5. Αναβάθμιςη του Ε.Κ.Α. (πρώην Ε.Ι.Α.Α.): Ζητϊμε 

 
- τελϋχωςη του μοναδικού κρατικού κϋντρου αποκατϊςταςησ, με ιατρικό και 

παραώατρικό προςωπικό για όλεσ τισ κλινικϋσ και επανεξοπλιςμό του.  
- Δημιουργύα ολοκληρωμϋνου προγρϊμματοσ αποκατϊςταςησ, με Υυςύατρουσ, Υυςικο- 

θεραπευτϋσ και Εργοθεραπευτϋσ, ώςτε ο δικαιούχοσ να εκπαιδεύεται πραγματικϊ για 
την αντιμετώπιςη των νϋων αναγκών που δημιουργεύ η βαριϊ κινητικό αναπηρύα του. 
όμερα παρϋχεται πρόγραμμα το πολύ 45 λεπτών, Δευτϋρα με Παραςκευό, με το μιςό 
προςωπικό από αυτό που απαιτεύται (Από τισ 26 Οργανικϋσ θϋςεισ, ϋχουν πληρωθεύ οι 
19, εκ των οπούων οι 2 ϋχουν αποςπαςτεύ η μύα ςτο Παύδων και η ϊλλη ςτον Ηνύοχο). 
Επύςησ, θα πρϋπει να υπϊρχουν ΚΑΙ απογευματινϊ τμόματα φυςικοθεραπεύασ καθώσ 
και πρωινϊ και απογευματινϊ τμόματα γυμναςτικόσ, πλαιςιωμϋνα από γυμναςτϋσ 
(όπωσ υπόρχαν και ςτο παρελθόν).  
Η υποςτελϋχωςη ϋχει ςαν αποτϋλεςμα την παρϊταςη νοςηλεύασ των δικαιούχων ςτο 
Ε.Κ.Α ό την μεταφορϊ τουσ ςε ιδιωτικϊ κϋντρα αποκατϊςταςησ, με το ανϊλογο μεγϊλο 
κόςτοσ για το ςύςτημα υγεύασ, αλλϊ και για τον δικαιούχο. 

- Επαναλειτουργύα και των δύο πιςινών που διαθϋτει. 
 

 
Με Εκτύμηςη  

 
Ο Πρόεδροσ                                                                                 H  Αντιπρόεδροσ (και Γ.Γ. ΕΟΚΑ) 
Γρηγόρησ Μούςιοσ                                                                    Κορύνα Θεοδωρακϊκη 
 
E-mail επικοινωνύασ: info@pasipka.gr και kdelkor2@yahoo.gr  
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