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Βεντοφρθσ Νεκτάριοσ-Ελευκζριοσ – Ροφτςθ Ειρινθ 

E-mail: nektarvento@gmail.com - ruciirini@gmail.com 

Blog: ventorally.wordpress.com 

Σθλ.: 6934751295 

Κερατςίνι, 15 Ιανουαρίου 2017 

 

Προσ:   

1) Διοικθτικό υμβοφλιο ΕΟΠΤΤ 

2) Αναπλθρωτι Τπουργό Τγείασ 

 

ΘΕΜΑ: «Επιςτολι παρζμβαςθ αναφορικά με τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ 

μεταξφ του ΕΟΠΤΤ και τον παρόχων υπθρεςιϊν ειδικισ αγωγισ» 

Αξιότιμοι κφριοι, 

Αφορμι, για τθ ςυγκεκριμζνθ ζγγραφθ παρζμβαςθ, αποτζλεςε θ από              

23-12-2016 ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΟΠΤΤ περί ςφναψθσ ςφμβαςθσ με 

τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν ειδικισ αγωγισ. 

Καταρχιν, δθλϊνουμε ότι προβλθματιηόμαςτε ζντονα από τθν ςτάςθ των 

ΕΑμεΑ και ΠΟΓΚΑμεΑ, όπου αμφότερεσ εξζφραςαν προσ τουσ εκπροςϊπουσ των 

παρόχων υπθρεςιϊν ειδικισ αγωγισ, τθν ζντονθ επικυμία υπογραφισ των 

ςυμβάςεων. Πζραν τοφτου, θ ςφνταξθ τθσ παροφςασ επιςτολισ, δεν αποςκοπεί 

ςτθν ςτιριξθ των όποιων ςυμφερόντων, των παρόχων υπθρεςιϊν ειδικισ αγωγισ. 

τόχοσ μασ, ςαν γονείσ παιδιοφ με βαριά αναπθρία, βάςει των άρκρων 5 και 23 

τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, είναι να υπεραςπιςτοφμε 

τα δικαιϊματα του ςτθν υγεία και τθν αποκατάςταςθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτα 

άρκρα 25 και 26 αντίςτοιχα, τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα των Ατόμων 

με Αναπθρία (Νόμοσ 4074/2012, ΦΕΚ Α’ 88/11-04-2012). 

Με τθ παροφςα επιςτολι-παρζμβαςθ, ςασ κάνουμε κοινωνοφσ των ανθςυχιϊν 

μασ αλλά και των προτάςεων μασ. 

 

«Ποςό ανεπίτρεπτο» 

106.000.000 ευρϊ για υπθρεςίεσ ειδικισ αγωγισ, ιςχυρίηεται (ανεπίςθμα!) ο 

ΕΟΠΤΤ ότι απζδωςε ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του για το 2016. Σονίηεται (πάντα 

ανεπίςθμα!) ότι τα 82.000.000 ευρϊ αποδόκθκαν για λογοκεραπείεσ. «Ποςό 

ανεπίτρεπτο», διαρρζουν τα ςτελζχθ του οργανιςμοφ. Όντωσ, πρόκειται για ποςό 

ανεπίτρεπτα χαμθλό. 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ και το υπόλοιπο ποςό των 24.000.000 ευρϊ που 

αποδόκθκε το 2016,  για ςυνεδρίεσ εργοκεραπείασ, ειδικισ διαπαιδαγϊγθςθσ, 

ςυμβουλευτικισ γονζων, ατομικισ-ομαδικισ ψυχοκεραπείασ, κεραπείασ 

ςυμπεριφοράσ, τότε καταλιγουμε ςτο κοινό ςυμπζραςμα με τον ΕΟΠΤΤ πωσ 

χριηουν εξορκολόγθςθσ οι δαπάνεσ, ςτον τομζα τθσ ειδικισ αγωγισ κακϊσ το ποςό 

που αποδίδεται για τα ανωτζρω ζξι (6) είδθ κεραπειϊν είναι εξευτελιςτικά 

χαμθλό. 

Ο ΕΟΠΤΤ όμωσ, δεν αναρωτικθκε το προφανζσ. Πωσ γίνεται ν’ αποδόκθκαν 

μόλισ 82.000.000 ευρϊ για λογοκεραπείεσ ενϊ για τα υπόλοιπα ζξι είδθ κεραπειϊν 

ειδικισ αγωγισ, αποδόκθκε ακόμα πιο μικρό ποςό; 

Δυςτυχϊσ, μζχρι ςιμερα, ο ΕΟΠΤΤ δεν ζχει δθμοςιοποιιςει τα ποςά δαπανϊν 

για τθν ειδικι αγωγι ςυνολικά αλλά και ανά είδοσ κεραπείασ. Επίςθσ, κα ιταν πολφ 

ωφζλιμο να δθμοςιοποιιςει τθν επί μζρουσ κατανομι τθσ δαπάνθσ ςε δθμόςιουσ 

φορείσ, ΝΠΙΔ, επιχορθγοφμενα ι όχι κζντρα θμζρασ, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

οργανϊςεισ, ιδιϊτεσ επαγγελματίεσ. 

 

Αρικμόσ δικαιοφχων κεραπειϊν ειδικισ αγωγισ 

Ο ΕΟΠΤΤ αποδίδει μζχρι 225 ευρϊ/μινα για κάκε παιδί που χριηει κεραπειϊν 

λόγου. Για ζνα ζτοσ, θ ςυνολικι απόδοςθ δαπάνθσ ανά περιςτατικό, φτάνει τα 

2.700 ευρϊ. Με μία απλι πράξθ διαίρεςθσ προκφπτει ότι για το 2016, ο ΕΟΠΥΥ 

απζδωςε τθ δαπάνθ κεραπειϊν λόγου, ςε 30.370 παιδιά. Ακόμα, κι αν 

υποκζςουμε ότι αποδίδεται μικρότερο ποςό ανά δικαιοφχο, δθλαδι 120 

ευρϊ/μινα, επί 12 μινεσ μασ κάνει 1440 ευρϊ/ζτοσ, τότε θ διαίρεςθ μασ δίνει 

56.944 παιδιά. 

Για τα υπόλοιπα είδθ κεραπειϊν, οι διαφορζσ ςτθν αποδιδόμενθ δαπάνθ ανά 

είδοσ πράξθσ και ανά ειδικότθτα κεραπευτι, ενδζχεται να οδθγιςει ςε επιςφαλι 

ςυμπεράςματα. 

Αξίηει όμωσ να αναφερκεί για ενθμερωτικοφσ λόγουσ, ότι ςφμφωνα με το υπ’ 

αρικμό πρωτοκόλλου 6046/7-2-2013 ζγγραφο του οργανιςμοφ, για κάκε ςυνεδρία: 

 εργοκεραπείασ αποδίδεται μόλισ 1,23 ευρϊ 

 ειδικισ διαπαιδαγϊγθςθσ αποδίδεται επίςθσ 1,23 ευρϊ 

 ψυχοκεραπείασ (ομαδικι - ατομικι, κεραπεία ςυμπεριφοράσ, 

ςυμβουλευτικι γονζων) όταν αυτζσ εκτελοφνται από παιδοψυχιάτρουσ, 

ψυχιάτρουσ και νευρολόγουσ αποδίδεται 15 ευρϊ 

 ψυχοκεραπείασ (ομαδικι-ατομικι, κεραπεία ςυμπεριφοράσ, ςυμβουλευτικι 

γονζων) όταν αυτζσ εκτελοφνται από ψυχολόγουσ αποδίδεται μόλισ 2,26 

ευρϊ 
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φμφωνα με τα ςτοιχεία, που ενςωμάτωςε θ χϊρα μασ ςτθ 2θ και 3θ 

Ενοποιθμζνθ Περιοδικι τθσ Ζκκεςθ προσ τθν Επιτροπι του Ο.Η.Ε. για τα 

Δικαιϊματα του Παιδιοφ για τθν εφαρμογι τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τα 

Δικαιϊματα του Παιδιοφ, το εκπαιδευτικό ζτοσ 2010-2011, 24.105 παιδιά με 

αναπθρίεσ φοιτοφςαν ςε ςχολεία γενικισ εκπαίδευςθσ και 7.656 παιδιά ςε ειδικά 

ςχολεία. Δθλαδι, υπιρξε ζνασ αρικμόσ 31.761 παιδιϊν με αναπθρίεσ μόνο για το 

εκπαιδευτικό ζτοσ 2010-2011. 

Η Action Aid, ςε πρόςφατθ ζρευνα τθσ εκτιμά ότι ο αρικμόσ των παιδιϊν με 

αναπθρία ςτθν Ελλάδα, αγγίηει τισ 200.000! Αν προςτεκοφν και τα παιδιά με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, χωρίσ απαραίτθτα να αντιμετωπίηουν κάποια αναπθρία, 

τότε ο αρικμόσ είναι ςίγουρα πολφ μεγαλφτεροσ. Πόςα άραγε πρζπει να είναι τα 

παιδιά, που χρειάηονται κεραπείεσ ειδικισ αγωγισ, ϊςτε ο ΕΟΠΥΥ να κεωριςει το 

ςυνολικά αποδιδόμενο ποςό επιτρεπτό; 

Θα μποροφςαν να ηθτθκοφν ςτοιχεία από τα ΚΕΠΑ, τα ΚΕΔΔΤ, τα Κζντρα 

Παιδοψυχικισ Τγιεινισ και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα ϊςτε να αποκτθκεί άμεςα 

μία ικανοποιθτικισ ακρίβειασ εικόνα για τον πραγματικό αρικμό των παιδιϊν με 

αναπθρία ι/και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, που χρειάηονται κεραπευτικισ υποςτιριξθσ 

ι/και παρζμβαςθσ.  

Πρζπει να τονιςτεί, ότι ο ΕΟΠΤΤ, επί τθσ ουςίασ δεν καλφπτει τθν 

αποκατάςταςθ των παιδιϊν με πολλαπλζσ ι/και βαριζσ αναπθρίεσ, απλά 

ςυμμετζχει ςτθν μθνιαία δαπάνθ, ςε κάποιο ποςοςτό, αναλόγωσ τθν πάκθςθ και τα 

ςυμπτϊματα τθσ. 

Μάλιςτα, υπάρχουν είδθ κεραπειϊν όπωσ  κεραπευτικι κολφμβθςθ, 

κεραπευτικι ιππαςία, μουςικοκεραπεία που αποδεδειγμζνα ςυμβάλλουν κετικά 

ςτθν αποκατάςταςθ παιδιϊν με αναπθρία ι/και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, 

πάραυτα δεν εμπεριζχονται ςτο άρκρο 17 του ΕΚΠΥ και δεν αποδίδεται δαπάνθ 

για αυτά τα είδθ κεραπειϊν. 

 

Ηλικία δικαιοφχων 

Σόςο ςτθν αρχικι προτακείςα ςφμβαςθ, όςο και ς’ ζνα αντίγραφο προςχεδίου 

βελτίωςθσ τθσ, δεν ξεκακαρίηεται ότι οι κεραπευτζσ που κα ςυμβλθκοφν, κα 

παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε όςουσ δικαιοφχουσ υπάγονται ςτο άρκρο 17 του 

ΕΚΠΤ. 

Δθλαδι, οι ςυμβεβλθμζνοι κεραπευτζσ κα μποροφν να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ 

τουσ ςε όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ, ανεξαρτιτου θλικίασ και όχι μόνο ςε παιδιά με 

αναπθρία ι/και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Αναπροςαρμογι ποςϊν αποηθμίωςθσ πράξεων 
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τα δελτία τφπου και τισ ανακοινϊςεισ των ςυλλόγων των επαγγελματιϊν 

υγείασ που καλοφνται να υπογράψουν τθ ςφμβαςθ, εμπεριζχονται αναφορζσ ότι ο 

ΕΟΠΤΤ ςκοπεφει ν’ αναπροςαρμόςει το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ των 

εργοκεραπευτϊν και των ψυχολόγων (ςτα 15 ευρϊ/ςυνεδρία). 

ίγουρα, πρόκειται περί ανικικου και κακόγουςτου αςτείου, κακϊσ χρυςϊνει 

το χάπι των κεραπευτϊν, όταν επί χρόνια οι αςφαλιςμζνοι, αιμορραγοφν 

οικονομικά για να καλφψουν το κόςτοσ των κεραπειϊν τουσ, πλθρϊνοντασ από 30 

ευρϊ/ςυνεδρία μζχρι και 80 ευρϊ/ςυνεδρία. 

Εάν ο ΕΟΠΤΤ, επικυμεί ςοβαρά να καλφψει επαρκϊσ, τθ δαπάνθ κεραπειϊν 

ειδικισ αγωγισ, ςε άμεςα ι ζμμεςα αςφαλιςμζνουσ κάτω των 18 ετϊν, με 

πολλαπλζσ ι/και βαριζσ αναπθρίεσ, επιβάλλεται να αυξιςει τα ςυνολικά 

αποδιδόμενα ποςά, τουλάχιςτον ςε όςουσ δικαιοφχουσ ζχει πιςτοποιθκεί θ 

πάκθςθ και ζχει αποδοκεί ποςοςτό αναπθρίασ από τα ΚΕΠΑ. Μπορεί να 

προβλεφκεί μία ποςοςτιαία αφξθςθ, ςε αναλογία με το αποδιδόμενο ποςοςτό 

αναπθρίασ. 

 

Απόδοςθ δαπάνθσ 

Μζχρι ςιμερα, οι αςφαλιςμζνοι πλιρωναν τισ εκτελεςκζντεσ κεραπείεσ του 

μινα που τελείωνε ϊςτε να λάβουν τθν ςχετικι απόδειξθ. τθ ςυνζχεια, μετζβαιναν 

ςτο οικείο υποκατάςτθμα του ΕΟΠΤΤ, όπου τθν κατζκεταν με τα υπόλοιπα 

δικαιολογθτικά (γνωμάτευςθ ιατροφ, ζγκριςθ ελεγκτι κ.α.), ϊςτε να 

πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ των εγγράφων, να οριςτικοποιθκεί θ πλθρωμι και να 

δοκεί θ εντολι πίςτωςθσ του λογαριαςμοφ του αςφαλιςμζνου. 

Η διαδικαςία που κα ιςχφςει μετά θ ςφναψθ των ςυμβάςεων, κα περιλαμβάνει 

θλεκτρονικι καταχϊρθςθ των μθνιαίων κεραπειϊν από τον ςυμβεβλθμζνο 

κεραπευτι, ςφμφωνα με το θλεκτρονικό παραπεμπτικό και  θ απόδοςθ τθσ 

δαπάνθσ, κα πραγματοποιείται απευκείασ ςτον κεραπευτι. 

Δθλαδι, ο αςφαλιςμζνοσ χάνει το δικαίωμα απόδοςθσ τθσ δαπάνθσ αν δεν 

επιλζξει κάποιον ςυμβεβλθμζνο κεραπευτι. Εφόςον, ο αςφαλιςμζνοσ επικυμεί να 

εξακολουκιςει να λαμβάνει «ζμμεςα» το προβλεπόμενο ποςό, υποχρεοφται να 

ςυνεχίςει το κεραπευτικό του πρόγραμμα μόνο ςε ςυμβεβλθμζνο κεραπευτι. 

Ο ΕΟΠΥΥ τροποποιεί με εκβιαςτικό και αικθ τρόπο, το πλαίςιο εξαργφρωςθσ 

τθσ παροχισ αυτισ, αφαιρϊντασ από τον αςφαλιςμζνο το δικαίωμα ελεφκερθσ 

επιλογισ του κεραπευτι. 

 

Κλειςτόσ προχπολογιςμόσ 
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Αναφζρεται ότι κα καταρτιςτεί κλειςτόσ προχπολογιςμόσ για τθ δαπάνθ τθσ 

ειδικισ αγωγισ και κα επιμεριςτεί με βάςθ τα πλθκυςμιακά κριτιρια. 

Κατά τθν κατάρτιςθ του ετιςιου κλειςτοφ προχπολογιςμοφ για τθν ειδικι 

αγωγι, ο ΕΟΠΤΤ πρζπει να επιςυνάπτει επίςθμα ςτοιχεία (ανά περιφζρεια, θλικία, 

πάκθςθ, βαρφτθτα, ι οποιοδιποτε άλλο αναγκαίο ςτοιχείο) ϊςτε να υπάρχει όςο 

το δυνατόν πιο ςαφισ εικόνα για τισ πραγματικζσ ανάγκεσ παροχισ υπθρεςιϊν 

ειδικισ αγωγισ. 

Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που πρζπει να λθφκεί υπόψθ, είναι πωσ αρκετοί 

δικαιοφχοι μετακινοφνται εκτόσ των ορίων τθσ περιφζρειασ τουσ, για να 

ικανοποιιςουν τισ κεραπευτικζσ τουσ ανάγκεσ.  

Επιβάλλεται, για λόγουσ διαφάνειασ, θ δθμοςιοποίθςθ των παραπάνω 

ςτοιχείων ϊςτε να είναι δυνατι θ όποια παρατιρθςθ από φορείσ ι πολίτεσ, για 

βελτιωτικζσ διορκϊςεισ, που  κα ςυμβάλλουν τα μζγιςτα ςτθν ακριβι διαμόρφωςθ 

του προχπολογιςμοφ τθσ ειδικισ αγωγισ. Ενδεχομζνωσ να αναπροςαρμοςτεί (προσ 

το πραγματικό) και ο προχπολογιςμόσ για τα χορθγοφμενα είδθ πρόςκετθσ 

περίκαλψθσ, του άρκρου 15 του ΕΚΠΤ. 

Αν το ςυνολικό ποςό του προχπολογιςμοφ για τθ δαπάνθ κεραπειϊν ειδικισ 

αγωγισ, για το 2017 διαμορφωκεί ςε πιο χαμθλά επίπεδα από τα 106.000.000 

ευρϊ, τότε είναι ςίγουρο πωσ δεν κα επαρκζςουν για να καλυφκοφν όλοι οι 

δικαιοφχοι. Επομζνωσ, οι δικαιοφχοι κα υποςτοφν μία μορφι ηθμίασ κακϊσ κ’ 

απολζςουν το δικαίωμα «ζμμεςθσ» είςπραξθσ του αποδιδόμενου ποςοφ. 

Είναι αυτονόθτο, ότι πρζπει να αποφευχκοφν φαινόμενα αφαίρεςθσ ποςϊν 

από τον οριςτικοποιθμζνο ετιςιο προχπολογιςμό των κεραπειϊν ειδικισ αγωγισ, 

για να καλυφκοφν άλλεσ ανάγκεσ, όπωσ ζγινε το 2014, όταν «ετςικελικά» 

αφαιρζκθκαν 6.000.000 ευρϊ από τον προχπολογιςμό των φυςικοκεραπειϊν για 

να καλυφκεί το ανοιχτό νοςιλιο των ιδιωτικϊν κζντρων αποκατάςταςθσ. 

 

Επιλογι κεραπευτι 

τθ μζςθ τθσ κεραπευτικισ χρόνιάσ, λοιπόν, κλικθκαν οι πάροχοι υπθρεςιϊν 

ειδικισ αγωγισ να ςυνάψουν ςφμβαςθ με τον ΕΟΠΤΤ. Οι αςφαλιςμζνοι-δικαιοφχοι, 

των οποίων οι κεραπευτζσ δεν κα ςυμβλθκοφν ζχουν δφο επιλογζσ: 

1) Διακόπτουν άμεςα το κεραπευτικό πρόγραμμα και αναηθτοφν 

ςυμβεβλθμζνουσ κεραπευτζσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ «ζμμεςθ» είςπραξθ 

του μθνιαίου αποδιδόμενου ποςοφ ι 

2) παραμζνουν ςτο κεραπευτι τουσ και αναλαμβάνουν εξ ολοκλιρου το 

κόςτοσ των απαιτοφμενων κεραπειϊν. 
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Η αναηιτθςθ κεραπευτι είναι μία διαδικαςία χρονοβόρα και ψυχοφκόρα. Η 

επιλογι του ιδανικοφ κεραπευτι εξαρτάται άμεςα αλλά και ζμμεςα από πολλοφσ 

παράγοντεσ. Η ςχζςθ που δθμιουργείται ανάμεςα ςτον κεραπευτι με τον δικαιοφχο 

και τθν οικογζνεια του, ςυνικωσ, ξεπερνάει τα ςτενά όρια μια τυπικισ 

επαγγελματικισ ςχζςθσ. ε πολλζσ περιπτϊςεισ, πρόκειται για ςχζςεισ ηωισ, ςχζςεισ 

αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, κατανόθςθσ και μεγάλου βακμοφ αλλθλεπίδραςθσ. 

 Οποιαδιποτε αλλαγι κεραπευτι προκαλεί μεγάλθ αναςτάτωςθ και άγχοσ ςτθν 

οικογζνεια, ιδιαίτερα ςτον δικαιοφχο. Ακόμα κι όταν, θ αλλαγι πραγματοποιείται 

ςτον ίδιο επαγγελματικό χϊρο, πρζπει οπωςδιποτε να εξαςφαλιςτοφν βαςικζσ 

προχποκζςεισ κατά τθν μετάβαςθ, ϊςτε να μθν ακυρωκοφν οι κεραπευτικοί ςτόχοι. 

Η ιδανικι περίοδοσ για τθν ζναρξθ τθσ μετάβαςθσ, κεωρείται το τζλοσ τθσ 

κεραπευτικισ χρονιάσ ϊςτε να αποκτιςει ο νζοσ κεραπευτισ μία πρϊτθ εικόνα για 

τθν κατάςταςθ του παιδιοφ και ταυτόχρονα να διαμορφωκεί ζνα κλίμα γενικότερθσ 

εξοικείωςθσ με τθν οικογζνεια. Με αυτό τον τρόπο κα επιτευχκεί μία κεμελιϊδθσ 

ςυναιςκθματικι προετοιμαςία για τθν κεραπευτικι χρονιά που κα ξεκινιςει. 

Η απότομθ και βίαιθ αλλαγι κεραπευτι, δθμιουργεί μια άκρωσ δυςάρεςτθ και 

ιδιαίτερα αγχϊδθ κατάςταςθ ςτο δικαιοφχο ενϊ λειτουργεί αναςταλτικά ςτθν 

αποκατάςταςθ του. Ο αναλιςκόμενοσ κεραπευτικόσ χρόνοσ μζχρι να επζλκει θ 

προςαρμογι ςτο νζο περιβάλλον κα ζχει βραχυπρόκεςμεσ αλλά και 

μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ ςτουσ κεραπευτικοφσ ςτόχουσ. 

Επομζνωσ, θ όποια αλλαγι κεραπευτι, ςτθ μζςθ τθσ κεραπευτικισ χρονιάσ, 

είναι ςχεδόν ςίγουρο ότι κα ακυρϊςει τισ προςπάκειεσ ολόκλθρθσ τθσ 

κεραπευτικισ χρονιάσ. 

Πζρα των παραπάνω, υπάρχουν παιδιά που βρίςκονται ςε μετεγχειρθτικό 

πρόγραμμα αποκατάςταςθσ ι ςε εντατικό πρόγραμμα κεραπειϊν λόγω κάποιασ 

ιπιασ παρζμβαςθσ π.χ. ζγχυςθ αλλαντοτοξίνθσ, χοριγθςθ αυξθτικισ ορμόνθσ. τισ 

ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, οποιαδιποτε αλλαγι κεραπευτι, χωρίσ προθγοφμενθ 

εικόνα του παιδιοφ, κα προκαλζςει ανεπανόρκωτθ επιβάρυνςθ ςτθν εξζλιξθ του 

κεραπευτικοφ προγράμματοσ και επί τθσ ουςίασ κα απολεςτοφν τα όποια οφζλθ 

επιδιϊκονται να αποκομιςτοφν από μία επζμβαςθ ι παρζμβαςθ. 

Ζνα άλλο κζμα που ςίγουρα κα προκφψει, είναι θ πλιρθσ ανατροπι του 

κακθμερινοφ προγράμματοσ του παιδιοφ και κατ’ επζκταςθ τθσ οικογζνειασ. Όςοι 

αςφαλιςμζνοι επιλζξουν για οικονομικοφσ λόγουσ και μόνο, να μετακινθκοφν ςε 

ςυμβεβλθμζνουσ κεραπευτζσ, πρζπει να το κάνουν άμεςα, να διαμορφϊςουν εκ 

νζου το ωράριο του εβδομαδιαίου προγράμματοσ κεραπειϊν βάςει τθσ 

υπάρχουςασ διακεςιμότθτασ των ωρϊν και ταυτόχρονα ν’ αντιμετωπίςουν τισ 

βραχυπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ ςτο κεραπευτικό πρόγραμμα. 
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τθν προτεινόμενθ ςφμβαςθ προβλζπεται θ αμοιβαία λφςθ ι μονομερισ 

καταγγελία τθσ. ’ ζνα τζτοιο ενδεχόμενο, οι δικαιοφχοι-αςφαλιςμζνοι, πρζπει να 

ξεκινιςουν γι άλλθ μια φορά τθ διαδικαςία αναηιτθςθσ και εφρεςθσ, όχι του 

ιδανικοφ για τθν περίπτωςθ τουσ κεραπευτι, αλλά ενόσ ςυμβεβλθμζνου. Άρα, 

πάντα κα υπάρχουν ο φόβοσ και θ αγωνία, από τθ  μεριά του δικαιοφχου και τθσ 

οικογζνειασ του, ϊςτε να μθν λυκεί ι καταγγελκεί θ ςφμβαςθ. 

Γίνεται αντιλθπτό, ότι ο ΕΟΠΥΥ κζτει ςε πραγματικό και διαχρονικό κίνδυνο τθ 

ςτακερότθτα του κεραπευτικοφ πλαιςίου, όλων των δικαιοφχων. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, όςοι επιλζξουν να μθν μετακινθκοφν ςε ςυμβεβλθμζνουσ 

κεραπευτζσ, ϊςτε να διαςφαλίςουν τθ ςτοχοκεςία του προγράμματοσ 

αποκατάςταςθσ, είναι ςχεδόν βζβαιο ότι μακροπρόκεςμα, κα αντιμετωπίςουν 

ςοβαρά οικονομικά προβλιματα, αδυνατϊντασ να ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςτθν 

εξυπθρζτθςθ του κόςτουσ των αναγκαίων κεραπειϊν. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ 

παιδιϊν με πολλαπλζσ ι/και βαριζσ αναπθρίεσ. Όςοι μετακινθκοφν ςε 

ςυμβεβλθμζνουσ κεραπευτζσ, κα αγωνιοφν για ενδεχόμενθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επί τθσ ουςίασ, πρόκειται περί ωμοφ εκβιαςμοφ εισ βάροσ των αςφαλιςμζνων. 

Ο ΕΟΠΥΥ, με πρόςχθμα, τθν ανακοφφιςθ των αςφαλιςμζνων από τθν ταλαιπωρία 

τθσ κατάκεςθσ αποδείξεων κάκε μινα και τον εξορκολογιςμό των δαπανϊν, 

εξαναγκάηει χιλιάδεσ παιδιά με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

και τισ οικογζνειεσ τουσ να απολζςουν το κεμελιϊδεσ δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ 

επιλογισ του κεραπευτι, ν’ ακυρϊςουν τουσ ςτόχουσ τθσ κεραπευτικισ χρονιάσ 

που διανφεται, να διακινδυνεφςουν ςυνολικά το κεραπευτικό πρόγραμμα 

αντιμετωπίηοντασ μακροπρόκεςμα απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ. 

Είναι αδιανόθτο, ν’ αποκλείεται ςτον αςφαλιςμζνο θ ελεφκερθ επιλογι 

κεραπευτι για τθν ικανοποίθςθ των κεραπευτικϊν αναγκϊν τθσ αποκατάςταςθσ 

του. Εξάλλου, ςφμφωνα με το εδάφιο “ν” του προοιμίου τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για 

τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρίεσ, «τα Συμβαλλόμενα Κράτθ αναγνωρίηουν 

τθ ςθμαςία για τα άτομα με αναπθρίεσ, τθσ ατομικισ αυτονομίασ και ανεξαρτθςίασ 

του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ελευκερίασ να κάνουν τισ επιλογζσ τουσ». 

Το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ επιλογισ του κεραπευτι, είναι αναφαίρετο, 

κεμελιϊδεσ και υπαρξιακό. 

 

Εξειδίκευςθ κεραπευτι 

Η προτακείςα ςφμβαςθ περιλαμβάνει τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε παροχι 

ςυνεδριϊν λογοκεραπείασ, εργοκεραπείασ και ψυχοκεραπείασ των αςφαλιςμζνων 

του ΕΟΠΤΤ. Τποτίκεται ότι θ ςφμβαςθ αφορά κυρίωσ τουσ δικαιοφχουσ 

αςφαλιςμζνουσ θλικίασ κάτω των 18 ετϊν, όμωσ ουδεμία αναφορά περί τοφτου 

γίνεται ςτθ ςφμβαςθ. 
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φμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και των παραρτθμάτων τθσ, ο 

κεραπευτισ υποχρεοφται απλά να είναι κάτοχοσ βεβαίωςθσ άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ, να είναι τακτικό μζλοσ του ςυλλόγου του και να διακζτει τθν 

απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ ςφγχρονθ υλικοτεχνικι υποδομι. Δεν απαιτείται 

κάποιο επιπλζον τυπικό προςόν. 

Για ν’ αςχολθκεί κάποιοσ ευςυνείδθτοσ κεραπευτισ, με παιδιά με αναπθρίεσ 

ι/και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, δεν αρκεί μόνο θ βαςικι εκπαίδευςθ που παρζχεται 

ςτα τεχνολογικά ιδρφματα. Απαιτείται θ επιτυχθμζνθ παρακολοφκθςθ 

εξειδικευμζνων ςεμιναρίων διαφόρων κεραπευτικϊν μεκόδων τισ οποίεσ κα κλθκεί 

να εφαρμόςει κατά περίπτωςθ. 

Οι όροι τθσ ςφμβαςθσ δεν προβλζπουν τθν εξειδίκευςθ των κεραπευτϊν, 

γεγονόσ που δθμιουργεί μεγάλθ ανθςυχία ωσ προσ το ςυνολικό επίπεδο ποιότθτασ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Τπάρχουν παιδιά που πάςχουν από ςφνδρομα (Down, Rett, Asperger), 

εγκεφαλικι παράλυςθ (ςπαςτικι, αταξικι, ακετωςικι), αναπθρία όραςθσ, αυτιςμό, 

διαταραχι ελλειμματικισ προςοχισ-υπερκινθτικότθτα, ςπάνιεσ πακιςεισ 

(λυςεγκεφαλία, ςφνδορομο Noonan, μικροζλειμμα ςε γονίδιο), νοθτικι υςτζρθςθ, 

τραυλιςμό, κϊφωςθ, βαρθκοΐα, δυςλεξία, δυςπραξία, δυςγραφία, παραπλθγία, 

θμιπλθγία, τετραπλθγία κ.α. 

Η κάκε περίπτωςθ παιδιοφ, ακόμα και με τθν ίδια πάκθςθ/αναπθρία, είναι 

μοναδικι και απαιτεί εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ, 

Κι όμωσ, ςφμφωνα με τα ελάχιςτα απαιτοφμενα τυπικά προςόντα που κζτει θ 

ςφμβαςθ, οποιοςδιποτε κεραπευτισ κα μπορεί να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε 

οποιοδιποτε δικαιοφχο ανεξαρτιτου πακιςεωσ/αναπθρίασ. 

ε ότι αφορά τισ χωροταξικζσ προδιαγραφζσ, που πρζπει να τθρεί ζνα κζντρο 

ειδικισ αγωγισ, ςτο αντίςτοιχο παράρτθμα τθσ ςφμβαςθσ δεν προβλζπεται κάτι. 

 

Ελάχιςτοσ χρόνοσ ςυνεδρίασ 

τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ που αφοροφν τισ υπθρεςίεσ εργοκεραπείασ 

ορίηεται ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ ςυνεδρίασ τα ςαράντα (40) λεπτά και για τισ 

υπθρεςίεσ λογοκεραπείασ τα τριάντα (30) λεπτά. Με ποιο επιςτθμονικό κριτιριο, 

τζκθκαν οι ςυγκεκριμζνοι ελάχιςτοι χρόνοι;  

ιμερα, ο ελάχιςτοσ χρόνοσ ςυνεδρίασ των δφο προαναφερκειςϊν πράξεων 

είναι ςτα ςαράντα πζντε (45) λεπτά.  Επίςθσ, επαφίεται ςτθν κρίςθ του κεραπευτι θ 

αφξθςθ του χρόνου τθσ ςυνεδρίασ, εφόςον το κεωρεί απαραίτθτο, οριςμζνεσ 

φορζσ. 
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θμειϊνουμε προσ προβλθματιςμό, ότι υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ 

(ΜΚΟ, ΑΜΚΕ) παροχισ υπθρεςιϊν ειδικισ αγωγισ ςτισ οποίεσ ο χρόνοσ τθσ 

ςυνεδρίασ για όλεσ τισ κεραπείεσ ειδικισ αγωγισ, είναι ςτα τριάντα (30) λεπτά. 

Είναι αυτονόθτο, ότι θ μείωςθ του χρόνου τθσ ςυνεδρίασ κα οδθγιςει 

αναπόφευκτα, ςε εκπτϊςεισ ποιότθτασ κακϊσ κα επιβραδυνκεί ςθμαντικά ο 

ρυκμόσ επίτευξθσ των κεραπευτικϊν ςτόχων και κα επθρεαςτεί ςυνολικά το 

κεραπευτικό πρόγραμμα. 

τα περιςςότερα περιςτατικά, μόνο ο χρόνοσ που απαιτείται για να 

ςυγκεντρωκεί ο δικαιοφχοσ ϊςτε να αποδϊςει, ενδζχεται να υπερβεί τα δζκα (10) 

λεπτά. Επιπλζον, αναλϊνεται χρόνοσ για να επαναλθφκεί κάποια δραςτθριότθτα 

αρκετζσ φορζσ ϊςτε να ολοκλθρωκεί. Όταν όμωσ ο χρόνοσ πιζηει, ίςωσ θ 

δραςτθριότθτα να μθν ολοκλθρωκεί ποτζ. 

Πζραν τοφτων, δεν διαςαφθνίηεται αν ο δικαιοφχοσ-αςφαλιςμζνοσ μπορεί με 

δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ, να ηθτιςει αφξθςθ του ελάχιςτου χρόνου τθσ 

ςυνεδρίασ ι τθν εκτζλεςθ επιπλζον των εγκεκριμζνων ι προβλεπομζνων 

κεραπειϊν.  

 

Αναςτολι εξυπθρζτθςθσ 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο εδάφιο vii, του άρκρου 6 

«Καταγγελία-Ποινικζσ Ριτρεσ», αναφζρεται ότι «θ μονομερισ αναςτολι 

εξυπθρζτθςθσ των δικαιοφχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από το Βϋ ςυμβαλλόμενο χωρίσ 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Οργανιςμοφ και 

χωρίσ ςπουδαίο λόγο για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο από τρεισ (3) μινεσ 

αποτελεί ουςιϊδθ λόγο άμεςθσ και αηιμιασ για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταγγελίασ τθσ 

ςφμβαςθσ». 

Δίνεται δθλαδι, θ δυνατότθτα ςτον ςυμβεβλθμζνο κεραπευτι να διακόψει 

προςωρινά να παρζχει τισ κεραπείεσ ειδικισ αγωγισ ςτουσ δικαιοφχουσ, μζχρι τρεισ 

(3) μινεσ.  

Εάν το χρονικό διάςτθμα προςωρινισ παφςθσ εκτζλεςθσ κεραπειϊν, υπερβεί 

τουσ τρεισ (3) μινεσ, τότε αυτό αποτελεί ουςιϊδθ λόγο για τον ΕΟΠΤΤ άμεςθσ 

καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Δθλαδι, δεν λφεται αυτοδίκαια θ ςφμβαςθ, αλλά είναι 

ςτθν ευχζρεια του ΕΟΠΤΤ να ενεργοποιιςει διαδικαςίεσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αδιευκρίνιςτο, παραμζνει, αν το χρονικό διάςτθμα των τριϊν (3) μθνϊν πρζπει να 

είναι ςυνεχζσ ι διακοπτόμενο. 

Οπότε, αν ο αςφαλιςμζνοσ, επιλζξει ζναν ςυμβεβλθμζνο κεραπευτι, πάλι 

κινδυνεφει ανά πάςα ϊρα και ςτιγμι να μθν λαμβάνει υπθρεςίεσ ειδικισ αγωγισ 

για μζχρι και τρεισ (3) μινεσ  ανά ζτοσ, με τθν εκ των προτζρων ςφμφωνθ γνϊμθ 
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του ΕΟΠΤΤ. Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ αποτελεί ανικικο εμπαιγμό για τουσ 

αςφαλιςμζνουσ. 

τθ προτεινόμενθ ςφμβαςθ προβλζπεται οι κεραπευτζσ ν’ αποηθμιϊνονται ανά 

τρίμθνο κι εφόςον υπάρχουν διακζςιμα χριματα ςτον προχπολογιςμό τθσ ειδικισ 

αγωγισ.  Είναι όμωσ ςχεδόν ςίγουρο, πωσ τα χριματα δεν κα φτάςουν για να 

καλφψουν τισ κεραπείεσ ειδικισ αγωγισ όλων των δικαιοφχων για όλθ τθ χρονιά. 

Επομζνωσ, ο ΕΟΠΤΤ με τθ προτακείςα ςφμβαςθ δίνει το δικαίωμα ςε 

αγανακτιςμζνουσ κεραπευτζσ ν’ αρνθκοφν τθν παροχι κεραπειϊν ςτουσ 

δικαιοφχουσ, εφόςον γνωρίηουν ότι δεν κα πλθρωκοφν. Δεν μπορεί να κεωρθκεί 

ουςιϊδθσ λόγοσ αναςτολισ εξυπθρζτθςθσ των δικαιοφχων, θ μθ καταβολι τθσ 

δαπάνθσ; 

Θφμα όμωσ αυτοφ του επαχκζςτατου όρου, είναι ο δικαιοφχοσ, όπου χωρίσ 

υπαιτιότθτα του, κ’ αναγκαςτεί να διακόψει το κεραπευτικό του πρόγραμμα και 

κ’ απολζςει το δικαίωμα εξαργφρωςθσ ςε είδοσ τθν απόδοςθ τθσ δαπάνθσ. 

 

Ηλεκτρονικι ιατρικι γνωμάτευςθ-παραπεμπτικό 

το άρκρο 3 «Παροχι Υπθρεςιϊν», εδάφιο 1, αναφζρονται οι απαραίτθτεσ 

προχποκζςεισ για τθν αποηθμίωςθ του ςυμβεβλθμζνου κεραπευτι. υγκεκριμζνα, 

ςτο υπο-εδάφιο 1.1. «ο κεράπων ιατρόσ, εκδίδει θλεκτρονικι ιατρικι γνωμάτευςθ – 

παραπεμπτικό για τθν παροχι υπθρεςιϊν ειδικισ αγωγισ. Έκδοςθ και εκτζλεςθ 

νζων παραπεμπτικϊν ςτο δικαιοφχο περίκαλψθσ, επιτρζπεται μόνο μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ αρχικισ γνωμάτευςθσ – παραπεμπτικοφ».  

Δθμιουργοφνται πάρα πολλά ερωτθματικά, γφρω από τθν ειςαγωγι τθσ 

θλεκτρονικισ ιατρικισ γνωμάτευςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ειδικισ αγωγισ. 

Μζχρι πρότινοσ, θ ιατρικι γνωμάτευςθ των κεραπειϊν με διάρκεια ιςχφοσ ενόσ (1) 

ζτουσ ιταν χειρόγραφθ. Η γνωμάτευςθ ςφραγιηόταν από τον φορζα που τθν 

εξζδιδε, κεωροφνταν το γνιςιο υπογραφισ του διευκυντι και εν ςυνεχεία λάμβανε 

ζγκριςθ από το αρμόδιο όργανο του αςφαλιςτικοφ φορζα. 

Με το νζο ςφςτθμα που επιχειρεί να κακιερϊςει ο ΕΟΠΠΤ, εξαναγκάηει χιλιάδεσ 

αςφαλιςμζνουσ να προμθκευτοφν θλεκτρονικζσ γνωματεφςεισ, ςε πολφ μικρό 

χρονικό διάςτθμα, χωρίσ να διευκρινίηονται ουςιϊδθ πράγματα όπωσ: 

Ζγκαιρθ προμικεια θλεκτρονικοφ παραπεμπτικοφ 

Γίνεται αντιλθπτό, ότι οι φορείσ που κα κλθκοφν να εκδϊςουν τα πρϊτα 

χιλιάδεσ θλεκτρονικά παραπεμπτικά, κα πρζπει να εξαςφαλίςουν τθν ορκι 

ςυμπλιρωςθ τουσ κακϊσ και τθν άμεςθ εκτφπωςθ τουσ, ϊςτε να μθν μείνει 

«ακάλυπτοσ» ο δικαιοφχοσ αςφαλιςμζνοσ. 
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Ο όγκοσ εργαςίασ που κα πρζπει να διεκπεραιωκεί είναι πραγματικά τεράςτιοσ. 

Θα υπάρξουν μικρζσ και μεγαλφτερεσ κακυςτεριςεισ που κα εξαναγκάςουν τουσ 

δικαιοφχουσ αςφαλιςμζνουσ να διακόψουν το κεραπευτικό τουσ πρόγραμμα, 

κακϊσ δεν κα καταφζρουν να προμθκευτοφν ζγκαιρα το θλεκτρονικό 

παραπεμπτικό ϊςτε να απευκυνκοφν ςε ςυμβεβλθμζνουσ κεραπευτζσ. 

Διάρκεια ιςχφοσ του θλεκτρονικοφ παραπεμπτικοφ 

Όπωσ προαναφζρκθκε, θ χειρόγραφθ ιατρικι γνωμάτευςθ ζχει διάρκεια ιςχφοσ 

ενόσ (1) ζτουσ. Ζχει προβλεφκεί αντίςτοιχθ διάρκεια ιςχφοσ και για το θλεκτρονικό 

παραπεμπτικό; ε περίπτωςθ μικρότερθσ διάρκειασ ιςχφοσ π.χ. τρίμθνο ι εξάμθνο 

κα δθμιουργθκεί μεγάλο πρόβλθμα τόςο για τουσ αςφαλιςμζνουσ όςο και για τουσ 

ιατροφσ. 

Παράταςθ διάρκειασ ιςχφοσ θλεκτρονικοφ παραπεμπτικοφ ςε περίπτωςθ μθ 

ζγκαιρθσ ανανζωςθσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ 

τθ ςφμβαςθ αναφζρεται ότι «ζκδοςθ και εκτζλεςθ νζων παραπεμπτικϊν ςτο 

δικαιοφχο περίκαλψθσ, επιτρζπεται μόνο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ χρονικισ 

διάρκειασ τθσ αρχικισ γνωμάτευςθσ – παραπεμπτικοφ» 

Πρακτικά, ςθμαίνει ότι θ ζγκριςθ-ζκδοςθ του νζου παραπεμπτικοφ, πρζπει να 

γίνει τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα από τθ λιξθ του προθγοφμενου. Θα υπάρξουν 

πολλζσ περιπτϊςεισ δικαιοφχων αςφαλιςμζνων, που δεν κα μπορζςουν να λάβουν 

το νζο παραπεμπτικό ζγκαιρα. 

Με ποιο τρόπο κα διαςφαλίηεται θ ανανζωςθ ζγκριςθσ του θλεκτρονικοφ 

παραπεμπτικοφ τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα από τθ λιξθ του, ϊςτε να μθν 

αναγκάηεται ο δικαιοφχοσ αςφαλιςμζνοσ να διακόπτει το κεραπευτικό του 

πρόγραμμα; 

Πρζπει να εξεταςτεί θ δυνατότθτα παράταςθσ ιςχφοσ του υπάρχοντοσ 

παραπεμπτικοφ μζχρι να εκδοκεί το επόμενο. 

Άκυρο παραπεμπτικό 

το άρκρο 3 «Παροχι Τπθρεςιϊν», εδάφιο 2, «αναφζρεται ότι Ιατρικζσ 

Γνωματεφςεισ με διορκϊςεισ, προςκικεσ, ξζςματα ι αλλοιϊςεισ δεν εκτελοφνται, 

οφτε αναγνωρίηεται θ δαπάνθ τουσ από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».  

Η εγκυρότθτα του θλεκτρονικοφ παραπεμπτικοφ κα πρζπει να επιβεβαιϊνετε 

κατά τθν ζκδοςθ του. Δεν νοείται, να εξακριβϊνεται μεταγενζςτερα ενδεχόμενθ 

ακυρότθτα του παραπεμπτικοφ αφινοντασ εκτόσ κεραπειϊν τον δικαιοφχο, μζχρι 

να εκδοκεί νζο ζγκυρο παραπεμπτικό. 

Η ευκφνθ τθσ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ ζκδοςθσ του παραπεμπτικοφ, δεν μπορεί να 

βαρφνει τον αςφαλιςμζνο. 

Πλαφόν ςτθν ςυνταγογράφθςθ 
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Οι κεράποντεσ ιατροί που κα ςυνταγογραφοφν τισ θλεκτρονικζσ ιατρικζσ 

γνωματεφςεισ-παραπεμπτικά, κα υπόκεινται ςε περιοριςμό του αρικμοφ χοριγθςθσ 

παραπεμπτικϊν; 

Πραγματικά περιςτατικά 

τισ 11-1-2017, ςε πανεπιςτθμιακό νοςοκομείο τθσ Αττικισ, γονείσ παιδιοφ που 

πάςχει από ςπάνια πάκθςθ γονιδιακισ φφςεωσ, ςτα πλαίςια εξζταςθσ του παιδιοφ 

από τον κεράπων ιατρό, ειδικότθτασ αναπτυξιολόγου, ηιτθςαν τθν χοριγθςθ 

θλεκτρονικισ ιατρικισ γνωμάτευςθσ-παραπεμπτικοφ για τισ κεραπείεσ του 

τρζχοντοσ ζτοσ. Ο ιατρόσ διλωςε άγνοια επί του κζματοσ και πωσ δεν ζχει υπάρξει 

κάποια επίςθμθ ενθμζρωςθ. 

τισ 12-1-2017, ςτο ίδιο νοςοκομείο, μεταβικαμε για τθν θλεκτρονικι 

ςυνταγογράφθςθ φαρμακευτικοφ ςκευάςματοσ από τον παιδονευρολόγο που 

παρακολουκεί το παιδί μασ. Σου ηθτιςαμε τθν χοριγθςθ θλεκτρονικισ ιατρικισ 

γνωμάτευςθσ-παραπεμπτικοφ για τισ κεραπείεσ του τρζχοντοσ ζτοσ. Ο ιατρόσ και οι 

παρευριςκόμενοι ςυνεργάτεσ του βρζκθκαν ςε αμθχανία κακϊσ δεν γνϊριηαν κάτι 

επί τοφτου. Άμεςα, επικοινϊνθςαν με τθ γραμματεία τθσ παιδιατρικισ, αλλά δεν 

προζκυψε κάτι νεότερο. 

τισ 13-1-2017, μθτζρα παιδιοφ με εγκεφαλικι παράλυςθ, επικοινϊνθςε με το 

παιδονευρολογικό τμιμα πανεπιςτθμιακοφ παιδιατρικοφ νοςοκομείου τθσ Αττικισ, 

για να κανονίςει θμερομθνία προςζλευςθσ για χοριγθςθ θλεκτρονικισ ιατρικισ 

γνωμάτευςθσ-παραπεμπτικοφ για τισ κεραπείεσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Σθν 

ενθμζρωςαν να μθν προςζλκει αδίκωσ κακϊσ δεν υπιρχε ενθμζρωςθ για το νζο 

τρόπο ςυνταγογράφθςθσ των κεραπειϊν ειδικισ αγωγισ. 

 

Εν κατακλείδι 

Ο ΕΟΠΥΥ αδυνατεί να καλφψει κεραπείεσ ειδικισ αγωγισ. Μζχρι τϊρα, 

ςυμμετζχει, ςτθν μθνιαία δαπάνθ που καλοφνται να καταβάλουν οι αςφαλιςμζνοι, 

ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ παιδιϊν με πολλαπλζσ ι/και βαριζσ αναπθρίεσ. 

Σινάηεται, ςτον αζρα το κεραπευτικό πρόγραμμα εκατοντάδων χιλιάδων 

παιδιϊν, ο οικονομικόσ προχπολογιςμόσ και προγραμματιςμόσ εκατοντάδων 

χιλιάδων οικογενειϊν. 

Καταργείται το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ επιλογισ του κεραπευτι. 

Εκχωρείται, θ απ’ ευκείασ απόδοςθσ τθσ δαπάνθσ από τουσ αςφαλιςμζνουσ, 

ςτουσ ςυμβεβλθμζνουσ παρόχουσ. 

Επιβάλλεται εκβιαςτικά, ςτουσ αςφαλιςμζνουσ, να διακόψουν άμεςα το 

κεραπευτικό πρόγραμμα προσ αναηιτθςθ ςυμβεβλθμζνου κεραπευτι, ϊςτε να 

ενεργοποιθκεί θ «ζμμεςθ» απόδοςθ τθσ δαπάνθσ. 
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Αναφζρεται, ότι κ’ αναπροςαρμοςτεί το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ για τουσ 

εργοκεραπευτζσ και ψυχολόγουσ, χωρίσ να ξεκακαρίηεται αν κ’ αναπροςαρμοςτοφν 

το ποςό τθσ ςυνολικισ αποδιδόμενθσ δαπάνθσ για τον αςφαλιςμζνο. 

Η απόδοςθ τθσ δαπάνθσ κα πραγματοποιείται, εάν υπάρχουν χριματα ςτον 

προχπολογιςμό. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ειδικισ αγωγισ για το 2017, δεν ζχει 

δθμοςιοποιθκεί μζχρι ςιμερα. 

Δεν απαιτείται για τουσ ςυμβεβλθμζνουσ κεραπευτζσ, να ζχουν κάποια 

ελάχιςτθ εξειδίκευςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν που αφοροφν παιδιά. 

Δεν τίκενται χωροταξικζσ προδιαγραφζσ για τα κζντρα ειδικισ αγωγισ. 

Δεν προβλζπεται ότι οι ςυμβεβλθμζνοι κεραπευτζσ κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ 

τουσ αποκλειςτικά ςε παιδιά με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, 

θλικίασ κάτω των 18 ετϊν. 

Ανά ζτοσ, οι ςυμβεβλθμζνοι κεραπευτζσ κα μποροφν να αναςτείλουν τθν 

εξυπθρζτθςθ των δικαιοφχων για χρονικό διάςτθμα ίςο με τρεισ (3) μινεσ. 

Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ ςυνεδρίασ κακορίηεται για: 

 τθν λογοκεραπεία ςτα τριάντα (30) λεπτά, από ςαράντα πζντε (45) που είναι 

ςιμερα 

 και για τθν εργοκεραπεία ςτα ςαράντα (40) λεπτά, από πενιντα (50) που 

είναι ςιμερα. 

Κακιερϊνεται θ θλεκτρονικι ιατρικι γνωμάτευςθ-παραπεμπτικό, χωρίσ να 

ζχουν ενθμερωκεί για τθν διαδικαςία, οι δομζσ που κα τθν εκδίδουν . 

Δεν ζχει προβλεφκεί, ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα παράταςθσ του ιςχφοντοσ 

χειρόγραφου παραπεμπτικοφ μζχρι να χορθγθκεί θ αρχικι (πρϊτθ) θλεκτρονικι 

ιατρικι γνωμάτευςθ-παραπεμπτικό. 

Καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ αποδείξεων από τουσ αςφαλιςμζνουσ, 

είναι θ 25θ Ιανουαρίου 2017. Από τισ 27 Ιανουαρίου 2017, οι εκτελζςεισ 

γνωματεφςεων, κακϊσ και θ υποβολι των δαπανϊν αυτϊν, κα διενεργείται µόνο 

µζςω του ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν υποβολϊν από ςυμβεβλθμζνουσ παρόχουσ και 

όχι από τουσ αςφαλιςμζνουσ. (ζγγραφο ΕΟΠΤΤ, αρ. πρωτ. ΔΒ3Α/ΟΙΚ.1686/13-01-

2017) 

 

Ζθτάμε 

 Να μθν καταργθκεί το κεμελιϊδεσ, αναφαίρετο και υπαρξιακό δικαίωμα τθσ 

ελεφκερθσ επιλογισ του κεραπευτι. 

 Να εξακολουκιςει ν’ αποδίδεται θ δαπάνθ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ, εφόςον 

δεν επικυμοφν να επιλζξουν ςυμβεβλθμζνο κεραπευτι. 
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 Να αυξθκεί το  ανϊτατο ποςό τθσ μθνιαίασ αποδιδόμενθσ δαπάνθσ, 

ανάλογα με το ποςοςτό αναπθρίασ, ςε όςουσ δικαιοφχουσ, ζχει 

πιςτοποιθκεί θ πάκθςθ τουσ από τα ΚΕΠΑ. 

 Να ενταχκοφν ςτον ΕΚΠΤ, επιπλζον είδθ κεραπειϊν, οι οποίεσ 

αποδεδειγμζνα ςυμβάλλουν κετικά ςτθν αποκατάςταςθ παιδιϊν με 

αναπθρία. 

 Ν’ αναγραφεί ςαφισ όροσ ςτθ προτεινόμενθ ςφμβαςθ, περί αποκλειςτικισ 

παροχισ των υπθρεςιϊν ειδικισ αγωγισ ςτουσ δικαιοφχουσ τουσ άρκρου 17 

του ΕΚΠΤ. 

 Να εξαςφαλιςτεί και να ςυμπεριλθφκεί ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ωσ 

προαπαιτοφμενο, θ αποδεδειγμζνθ εξειδικευμζνθ γνϊςθ των κεραπευτϊν 

ςε αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν παιδιϊν με αναπθρία ϊςτε να διαςφαλιςτεί 

θ ποιοτικι αποκατάςταςθ των δικαιοφχων. 

 Να υπάρξει μεταβατικι περίοδοσ ιςχφοσ τθσ χειρόγραφθσ γνωμάτευςθσ 

κεραπειϊν, μετά τθν 27θ Ιανουαρίου 2017, μζχρι να εγκρικεί-χορθγθκεί ςτον 

αςφαλιςμζνο θ πρϊτθ θλεκτρονικι ιατρικι γνωμάτευςθ-παραπεμπτικό. 

 Να προβλεφκεί παράταςθ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ θλεκτρονικισ ιατρικισ 

γνωμάτευςθσ, μζχρι να εγκρικεί-χορθγθκεί θ επόμενθ θλεκτρονικι ιατρικι 

γνωμάτευςθ-παραπεμπτικό 

 Να δθμοςιοποιθκεί ο ακριβισ αρικμόσ των ατόμων θλικίασ μζχρι 18 ετϊν, 

ανά περιφζρεια, που χριηουν ειδικισ αγωγισ.  

 Να δθμοςιοποιθκεί άμεςα ο προχπολογιςμόσ του 2017 για τθν δαπάνθ 

ειδικισ αγωγισ και θ επιμζρουσ κατανομι των ποςϊν, βάςει πλθκυςμιακϊν 

κριτθρίων. 

 Να δθμοςιοποιθκεί θ επί μζρουσ κατανομι τθσ δαπάνθσ ειδικισ αγωγισ για 

το 2016, ςε δθμόςιουσ φορείσ, ΝΠΙΔ, επιχορθγοφμενα ι όχι κζντρα θμζρασ, 

μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα οργανϊςεισ, ιδιϊτεσ επαγγελματίεσ. Πρζπει 

όλοι να ςυμβάλλουμε ςτθ διαφάνεια. 

 Να εκπίπτουν του οικογενειακοφ φορολογθτζου ειςοδιματοσ, οι δαπάνεσ 

που καταβάλλονται για παροχι υπθρεςιϊν ειδικισ αγωγισ.  

ασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθν προςοχι. 

 

Με εκτίμθςθ, 

Βεντοφρθσ Νεκτάριοσ-Ελευκζριοσ 

 Ροφτςθ Ειρινθ 


