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ΘΕΜΑ: Φαινόμενα παραπληροφόρησης των γονέων Α.Με.Α. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Καλαμάτας. 

 

 

 

 Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/15-06-2018, η οποία έχει 

παραταθεί και μετά την 1η /10/2018, μέχρι νεωτέρας έως και τις 31/12/2018, για την 

εφαρμογή του Voucher στην Ειδική Αγωγή, κατά την διαδικασία κατάθεσης των 

δικαιολογητικών και των Α.Π.Υ. Σεπτεμβρίου 2018, έχει παρατηρηθεί κατ’ 

επανάληψη παραπληροφόρηση και πρόκληση σύγχυσης των γονέων Α.Με.Α. στην 

ΠΕ.ΔΙ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Καλαμάτας. 

 Οι ΄΄πληροφορίες΄΄ περί δήθεν ήδη ΄΄συμβεβλημένων΄΄ θεραπευτών της Ειδικής 

Αγωγής, ονομαστικά,  και οι ΄΄παραπομπές΄΄ σε άλλα συμβεβλημένα 

φυσικοθεραπετήρια που συμπτωματικά ανήκουν σε φυσιάτρους της περιοχής, 

βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, όπως μας έχουν καταγγείλει επανειλημμένα 

αρκετοί γονείς. 

 Τέτοιες τακτικές από τους υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι το λιγότερο 

ακατανόητες εάν όχι και επικίνδυνες.  

Δεν προωθούν την αξιοπιστία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απέναντι στους ασφαλισμένους του, 

αλλά ούτε και την καλή συνεργασία με τους θεραπευτές της Ειδικής Αγωγής (Φυσιο, 

Εργο, Λογο κλπ), την στιγμή μάλιστα που το ζήτημα αυτό βρίσκεται σε διαδικασία 

εξέλιξης και τίποτα δεν είναι τετελεσμένο. 

 Επίσης θα πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα των χειρόγραφων παραπεμπτικών που 

λήγουν μέσα στους επόμενους μήνες του 2018 (από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο).  

 Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες για την έκδοση νέων παραπεμπτικών, είτε παλαιού 

τύπου, είτε ηλεκτρονικών, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μείνουν ούτε μια ημέρα χωρίς 

τις θεραπείες τους. 
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 Τέλος παρακαλούμε όπως εφιστήσετε την προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών σας, 

στην Μεσσηνία και Λακωνία, σχετικά με τα παραπάνω φαινόμενα και τουλάχιστον 

μέχρι την οριστική λήψη έγκυρης πληροφόρησης από την Κεντρική Υπηρεσία σας. 

 

Με τιμή 

                          ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΤΟΥ Π.Τ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

 
 

              

 


