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Ανακοίνωση ΠΣΕ ΝΠΔΔ για τις εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή 
 
 
 
Συνάδελφοι, 
 
Στις 15-06-2018 εκδόθηκε η ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633 για την διαδικασία χορήγησης και 
αποζημίωσης γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
 
Η κυβέρνηση μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία επιδιώκει την έμμεση 
επαναφορά του των συμβάσεων των θεραπευτών στην ειδική αγωγή που  στην 
πλειονότητά τους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες .  
Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται για να τιμωρηθούν οι εργοθεραπευτές και γενικότερα 
οι  επαγγελματίες υγείας στην ειδική αγωγή επειδή δεν έσκυψαν το κεφάλι στην 
προσπάθεια να γίνουν συμβάσεις στην ειδική Αγωγή τον Δεκέμβριο του 2016, 
υπογράφοντας την άδικη και λεόντεια σύμβαση που παρουσιάστηκε στις 
23/12/2016, για να υπογραφεί μέχρι 31/12/2016. 
 Ας δούμε όμως για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εμμονή για την επαναφορά των 
συμβάσεων των επαγγελματιών στην ειδική αγωγή. 
Σύμφωνα με την εκδοχή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για να ασκεί έλεγχο στις δαπάνες και να έχει 
κλειστά όρια δαπανών. 
Έλεγχος στις δαπάνες σημαίνει να γνωρίζω που πάνε τα λεφτά των ασφαλισμένων, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δια στόματος του αντιπροέδρου 
του κύριου Γεωργακόπουλου,  αρμόδιου για τα θέματα της ειδικής αγωγής, σε 
συνέντευξη που δίνει στην εφημερίδα  «Εφ.Συν.» στις 15.5.2018 (μετά την Ημερίδα 
για την ειδική αγωγή). Αναφέρει ο αντιπρόεδρος λοιπόν ότι «Το 2016 εκδόθηκαν 
653.808 αποφάσεις ειδικής αγωγής από τις οποίες οι 273.000 αφορούσαν 
λογοθεραπείες, οι 103.000 φυσικοθεραπείες και οι 26.000 εργοθεραπείες και 
πληρώθηκαν συνολικά 80.243.861 ευρώ στην ειδική αγωγή. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 
2015, εκδόθηκαν 850.538 αποφάσεις ειδικής αγωγής και πληρώθηκαν συνολικά 
104.743.341 ευρώ.»   



Ιατροί, θεραπευτές και γονείς, γνωρίζουμε ότι η χρονιότητα των περιστατικών μας 
δεν θα μπορούσε να επιφέρει τη μείωση του αριθμού τους σε ένα χρόνο κατά 
200.000. Πρέπει να εξηγήσει λοιπόν ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  πως γίνεται σε χρόνια περιστατικά 
να προκύπτει αυτή η διαφορά σε ένα χρόνο (200.000) για  τους δικαιούχους. Μάλλον 
έγιναν καλά, ενώ παράλληλα, πέρα από κάθε στατιστική λογική, δεν μπήκε στο 
σύστημα ούτε ένα νέο περιστατικό. Οι εξηγήσεις είναι πολλές: 1) Θεραπεύτηκαν 2) 
Απεβίωσαν 3) Βγήκαν εκτός συστήματος λόγω ανεργίας των κηδεμόνων 4) Με 
λογιστικές μεταφορές και καθυστερήσεις πληρωμών μεταφέρθηκαν σε επόμενες 
χρήσεις. H τέταρτη εξήγηση σίγουρα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες.  
 Ακόμα και ο υπολογισμός των παρεχόμενων θεραπειών δεν έχει βάση, (με εξαίρεση 
πιθανά της φυσικοθεραπείας), γιατί υπήρχε διαφορετική τιμολόγηση 
εργοθεραπειών και ψυχοθεραπειών από ψυχολόγο, τα ποσά στις αποδείξεις 
έβγαιναν με συνεδρίες που δεν αποτύπωναν την πραγματικότητα και οι αποδείξεις 
πληρώνονταν με πλαφόν, όπως αυτό καθοριζόταν από τον Ε.Κ.Π.Υ. που ήταν σε ισχύ, 
εξ ου και ο μεγάλος αριθμός λογοθεραπειών. 
Η μεταφορά αυτών των στοιχείων δεν είναι τυχαία. Πρέπει με κάθε τρόπο να 
υποστηριχτεί η άποψη του κλειστού προϋπολογισμού στο ποσό των 80.000.000 (ΦΕΚ 
2276/15-06-2018). Ένα όριο δαπανών για την ειδική αγωγή που προκύπτει  έχοντας 
« χάσει» στην πορεία 200.000 χιλιάδες δικαιούχους.  Όλα αυτά όμως δεν έχουν 
σημασία αν δεν θυμόμαστε δύο βασικές παραμέτρους:  
1) Στην υγεία κανένας προϋπολογισμός και κανένα όριο δαπανών  δεν βγαίνει με 
βάση τα διαθέσιμα ποσά, αλλά προκύπτει με βάση τις ανάγκες των δικαιούχων. Όταν 
έχεις 850.000 αποφάσεις που θα πληρωθούν με πλαφόν (για να μη ξεχνιόμαστε) 
χωρίς να αποδοθούν τα πραγματικά ποσά, τότε μόνο αν εξαφανίσεις δικαιούχους 
μπορείς να μειώσεις δαπάνες, υπηρετώντας τους εντολοδόχους σου και όχι τους 
ασφαλισμένους σου. 
2) Τα λανθασμένα αυτά ποσά δεν αποδόθηκαν σε θεραπευτικές ειδικότητες, αλλά 
πληρώθηκαν σε ασφαλισμένους που έτυχαν θεραπείας. Συνεπώς, όταν δηλώνεις ότι 
περιέκοψες 40.000.000 €, δεν τα έκοψες από τους θεραπευτές αλλά από τους 
ασφαλισμένους στους οποίους ενώ πληρώνεις μήνες από το 2018, έχεις 
εξαφανισμένες οφειλές ενός εξαμήνου του 2017 και έτσι εμφανίζεις αυτά τα 
νούμερα.  
Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αλήθεια της δημιουργικής λογιστικής. 
 
Η θεραπευτική κοινότητα από το 2016 και μέσα από την συστηθείσα επιστημονική 
επιτροπή του Υπουργείου είχε τονίσει ότι χωρίς επιδημιολογική έρευνα δεν μπορείς 
να αποτυπώσεις τις πραγματικές ανάγκες. Παρόλα αυτά, δεν παρουσιάστηκε ούτε 
μία απλή καταγραφή των δικαιούχων που και τα δύο έτη ήταν στο σύστημα του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τα ίδια παραπεμπτικά και τις ίδιες θεραπευτικές πράξεις. 
Για ακόμα μια φορά μετά από δυο χρόνια προσπαθούν να δημιουργήσουν 
τετελεσμένους προϋπολογισμούς για την ειδική αγωγή, όχι σύμφωνα με τις ανάγκες 
των δικαιούχων αλλά με γνώμονα τα άδεια ταμεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παρουσιάζοντας 
νούμερα βγαλμένα μέσα από δημιουργική λογιστική - πρακτική, δικαιολογούν την 
περικοπή 40.000.000 € από την ειδική αγωγή και απλά θέλουν να μεταφέρουν την 
υπόλοιπη περικοπή στους επαγγελματίες. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η 
αυτή η ‘διευκόλυνση’ που τους παρουσιάζεται  είναι απλά μια ακόμα προσπάθεια να 
μειωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα παιδιά τους, τόσο σε ποιότητα 



παρεχομένων υπηρεσιών όσο και σε δαπάνη για τις απαραίτητες θεραπευτικές 
πράξεις. 
Θα πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους ότι η περικοπή δεν γίνεται από εμάς, αλλά 
από τις παροχές που ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλει να παρέχει στους ασφαλισμένους του. 
 
Μέσα από αυτό λοιπόν το σκεπτικό, χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμία απόκριση 
από μέρους του υπουργείου στα όσα  η επιτροπή για την ειδική αγωγή συνέστησε,   
αποφασίστηκε η αλλαγή της διαδικασίας πληρωμής των επαγγελματιών από τους 
ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην προσπάθεια να μειωθούν οι δαπάνες ειδικής 
αγωγής. 
Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια καλή δικαιολογία, αν δεν ήταν σε όλους γνωστή 
η καθυστέρηση στην απόδοση των δαπανών που  κυμαίνεται από 3 μέχρι 6 μήνες. 
Για να είμαστε σίγουροι όμως για την πραγματική πρόθεση του ασφαλιστικού μας 
φορέα, η ίδια υπουργική απόφαση θέτει τη διαδικασία της συναλλαγής ανάμεσα σε 
θεραπευτές και δικαιούχους,  υπό την ομηρία της «σύμβασης» και μάλιστα με 
εφαρμογή του claw back και του rebate, κάτι που ξεφεύγει από κάθε λογική και 
νομική διαδικασία. Μια διαδικασία που πολύ θα ήθελε το υπουργείο να εφαρμόσει 
στους δικαιούχους,  αλλά για ευνόητους λόγους προτιμώνται οι θεραπευτές. 
Να θυμόμαστε όμως ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες σημαίνουν επιστροφή 
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ  από τους παρόχους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
Όταν λοιπόν αποτυπωθεί ο πραγματικός αριθμός δικαιούχων και θα υπάρξει 
υπέρβαση των δαπανών, οι ‘μη συμβεβλημένοι’ θα πρέπει να επιστρέψουν αυτά που 
λείπουν αλλά και οι δικαιούχοι θα πάψουν να έχουν παρόχους για να τους παρέχουν 
υπηρεσίες.  
  
Η διαδικασία αυτή θεωρούμε ότι έχει νομικά κενά ως προς την νομιμοποίηση και την 
εφαρμογή της, αλλά είναι και ότι πιο ασαφές και επικίνδυνο θα μπορούσε να υπάρξει 
για την επαγγελματική επιβίωση των εργοθεραπευτών και γενικότερα των  
επαγγελματιών υγείας στην ειδική αγωγή. 
Ως θεραπευτές στην ειδική αγωγή, οι εργοθεραπευτές  υπηρετούμε την επιστήμη μας 
και ασκούμε το επάγγελμά μας σεβόμενοι πάντα την αγωνία και τον πόνο των γονέων 
που μας εμπιστεύονται για την αποκατάσταση των παιδιών τους και εκφράζουμε τη 
έντονη διαφωνία μας με τις επιλογές της ηγεσίας του υπουργείου, που οδηγούν σε 
υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε περικοπή δαπανών στον πιο 
ευαίσθητο χώρο της υγείας.  
 
Παράλληλα, με διαδικασίες αιφνιδιασμού το υπουργείο πέρασε από το Δ.Σ. του το 
νέο Ε.Κ.Π.Υ. με παραρτήματα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς κανένα διάλογο 
με θεσμικούς παράγοντες του χώρου, μια ¨δημοκρατική διαδικασία¨  την οποία 
κατήγγειλαν  και τα μισά μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Αυτές οι δύο πράξεις δείχνουν την πρόθεση της κυβέρνησης να περικόψει περαιτέρω 
τις δαπάνες στην ειδική αγωγή και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο, βάζοντάς μας σε 
θέση αντιπαράθεσης με τους δικαιούχους των υπηρεσιών μας που είναι οι γονείς και 
τα παιδιά μας. 
 
Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους  συναδέλφους και τους δικαιούχους των 
υπηρεσιών μας ότι και αυτή η προσπάθειά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  θα πέσει στο κενό. 



Οι λόγοι για την μη αποδοχή της σύμβασης του 2016 εξακολουθούν να υπάρχουν και 
είναι ίδιοι με τους λόγους που δεν αποδεχόμαστε την συγκεκριμένη διαδικασία 
πληρωμής των υπηρεσιών μας, όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/ 15-
06-2018. 
Δεν υπογράψαμε καμία σύμβαση και σίγουρα δεν θα εφαρμόσουμε καμία σύμβαση 
χωρίς να υπογράψουμε.  
Προτάσεις για τον πλήρη έλεγχο των δαπανών έχουμε και μπορούμε να τις 
συζητήσουμε από την αρχή με βασική προϋπόθεση να καθοριστούν οι πραγματικές 
ανάγκες σε πραγματικό χρόνο, με αξιόπιστα εργαλεία, ώστε να υπάρχουν κλειστές 
δαπάνες  που θα καθορίζονται από τις ανάγκες και όχι αντίστροφα όπως επιχειρείται 
να γίνει τώρα. 
Μέχρι να γίνει αυτό, επιβάλλεται η διαδικασία αποζημίωσης των δικαιούχων να 
παραμείνει ίδια και καλούμε τους συναδέλφους και τους δικαιούχους γονείς και 
ασφαλισμένους να μην αποδεχτούν την υπουργική απόφαση που οδηγεί στην 
περαιτέρω μείωση των παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους δικαιούχους του.  
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών - ΝΠΔΔ θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα 
για ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης και καλεί τα μέλη του και τους γονείς σε 
αγωνιστική επαγρύπνηση για όποιες άλλες κινητοποιήσεις αποφασιστούν μέσα από 
τις γενικές συνελεύσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν άμεσα το επόμενο χρονικό 
διάστημα.   
 

Με εκτίμηση, 

Η ΠΔΕ του ΠΣΕ 


