
Κέρκυρα 18/2/2019
Αρ.Πρωτ:          52

ΠΡΟΣ: Γενική Δ/νση: Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

    Δ/νση: Στρατηγικού Σχεδιασμού Τμήμα: ΕΚΠΥ&ΠΠΥ 

ΥΠ΄ΟΨΗΝ : Κυρίας Αντωνούδη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κύριο Πλαγιανάκο Βασίλη και 

         Αντιπρόεδρο κύριο Τάκη Γεωργακόπουλο

ΘΕΜΑ:    «Διευκρινήσεις σχετικά με την διαχείριση των αιτημάτων και των 
γνωματεύσεων αλλά και την διαδικασία χορήγησης Ειδικών Θεραπειών σε παιδιά και 
εφήβους»

Κυρία Αντωνούδη,

το Σωματείο μας για τα Δικαιώματα του Παιδιού με την επωνυμία «για τα παιδιά
μας» με έδρα την Κέρκυρα, παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή και τις 
Ειδικές Θεραπείες από την ίδρυση του το 2015.  

Πολλά από τα μέλη μας είναι σε διάφορες ομάδες γονέων με παιδιά που χρήζουν
ειδικών θεραπειών όχι μόνο στο νησί αλλά σε ολόκληρη την Επικράτεια. Παρακαλούμε 
πολύ σεβόμενοι την αγωνία τόσων οικογενειών από την πολυετή ταλαιπωρία και για την
διευκόλυνση και την κατανόηση των γονέων απαντήστε μας στα κάτωθι:

1. Στην διευκρινιστική που είδαμε στην διαύγεια σήμερα 18/2/2019 με Αρ. 
πρωτ: ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.6042 η παράγραφος 2 αφορά σε νέες 
γνωματεύσεις παιδιών που εκδόθηκαν για πρώτη φορά και θα 
αποζημιωθούν με τον Νέο ΕΚΠΥ ή σε αυτές που η συνέχιση τους 
εκδόθηκε μετά την 1-11-2018? Στην δεύτερη περίπτωση και με δεδομένο
ότι κάποιες περιφερειακές δ/νσεις έχουν ήδη καταθέσει την αποζημίωση 
θα έχουμε γονείς που θα πληρωθούν με διαφορετικά κριτήρια για την 
ιδία χρονική περίοδο?



2. Η εναρμόνιση των παλαιών γνωματεύσεων θα γίνει αυτόματα από την 
κάθε δημόσια υπηρεσία και θα κληθούμε να παραλάβουμε στις 28 
Φεβρουαρίου τις νέες γνωματεύσεις και θα συμπληρώνουμε και το 
9σελιδο έντυπο ή θα κλείνουμε νέα ραντεβού για να αξιολογηθούν εκ 
νέου τα παιδιά μας να συμπληρωθεί το 9σελιδο με τις σχετικές 
πληροφορίες και να κατατεθεί στα κατά τόπους υποκαταστήματα? 
Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πόσους μήνες θα διαρκέσει αυτή η 
διαδικασία αν συνδυαστεί με νέο ραντεβού όπως και ο επανέλεγχος ανά 
4μηνο. Δοθείσας της ευκαιρίας διακρίνεστε μας αν ο ανά 4μηνο έλεγχος 
σημαίνει ότι οι θεράποντες ιατροί θα βλέπουν εκ νέου τα παιδιά μας κάθε
4 μήνες ή την πρόοδο τους από τις εκθέσεις των θεραπευτών τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές μετακινήσεις από την  περιφέρεια προς 
το 3βαθμια νοσοκομεία, την χρονοκαθυστέρηση την προετοιμασία  και 
την ματαίωση των ίδιων των παιδιών αλλά και την γραφειοκρατία 
αδυνατούμε να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα του ανα 4μηνο έλεγχου.

3. Στις διευκρινήσεις αναφέρει ότι οι Ελεγκτές Ιατροί Ειδικών Θεραπειών 
έχουν ορισθεί με την αριθμ.1247/497/26-9-2018 απόφαση του Δ.Σ. του 
Οργανισμού την οποία φυσικά δεν μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο. 
Παρακαλούμε θερμά να μας αποσταλεί αντίγραφο έτσι ώστε να 
γνωρίζουμε α) σχετικοί με ποιες διαγνωστικές κατηγορίες είναι οι 
ειδικότητες των ιατρών και β) ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος τους. 
Κατανοείτε βέβαια ότι η αγωνία μας είναι μεγάλη για το ποιος τελικά 
αποφασίζει για το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα των παιδιών 
μας. Ο θεράπων ιατρός ή ο ελεγκτής ιατρός?

4. Ο θεράπων ιατρός που θα συμπληρώνει και τα στοιχεία του 9σελιδου θα 
γνωματεύει σύμφωνα με την ιατρική του γνώση και κρίση το 
εξατομικευμένο πρόγραμμα του παιδιού μας ή σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ, 
τα σχετικά παραρτήματα και τις όποιες υποδείξεις των ελεγκτών ιατρών?
Δηλαδή θα είναι στον γονιό ξεκάθαρο μέσω της γνωμάτευσης που θα 
έχει στα χέρια του το ατομικό πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσει το 
παιδί του ασχέτως με το τι καλύπτει ο ασφαλιστικός του φορέας ή στην 
γνωμάτευση του θα υπάρχει μόνο αυτό που καλύπτει ο ασφαλιστικός του
φορέας?

5. Αν θεωρήσουμε ότι ο νέος ΕΚΠΥ και τα παρατήματα του είναι 
αποτέλεσμα του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής της ειδικής 
αγωγής θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε το πόρισμα με την 
διαβούλευση τις υπογραφές και τις ενστάσεις γύρω από αυτό. Όπως και 
ποιοι είχαν δικαίωμα υπογραφής σε μια επιστημονική επιτροπή μέλη της 
οποίας δεν ήταν μόνο επιστήμονες.

6. Παρακαλούμε να μας αποσταλεί το Φ115/οικ.24240/14-7-2016 για 
θέματα χωρικής αρμοδιότητας και τι προβλέπει για τις περιοχές που δεν 
υπάρχουν οι σχετικές ειδικότητες



7. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχει αρχίσει ή έχει ολοκληρωθεί η 
επιδημιολογική μελέτη βάσει τις οποίας θα πρέπει να γίνεται ολόκληρος 
ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ειδική αγωγή και τις ειδικές θεραπείες.

8. Και τέλος θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το ποια τμήματα θα
λάβουν γνώση τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα του 9σελιδου των 
παιδιών μας με δεδομένο ότι το ιατρικό απόρρητο σύμφωνα με τον 
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας αφορά μόνο στην σχέση ιατρού ασθενή. 
Θέλουμε να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα έχει κανείς άλλος πρόσβαση και 
με τρόπο που εσείς θα υποδείξετε να μας γνωστοποιηθεί το που θα 
διατεθεί , να γίνει πλήρως κατανοητό, να συμφωνηθεί  και να υπάρχει 
αποδοχή στα αναφερόμενα, του υπογράφοντα ο όποιος θα ασκοί την 
γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου του.

Σας κάνουμε γνωστό ότι το παρών θα κοινοποιηθεί στις διάφορες ομάδες γονέων ανά 
την επικράτεια μαζί με την απάντηση σας για την ενημέρωση και διευκόλυνση των 
γονέων.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Τηλ. Επικοινωνίας 6932907978

Με εκτίμηση

Για το σωματείο «για τα παιδιά μας»

Η πρόεδρος                                          Η Γεν. Γραμματέας

Χειμαριού Γενοβέφα                                Τριψα Βασιλεία
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