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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με την Ειδική Αγωγή.

 Στην χθεσινή συνάντηση 11/10/2018, της προέδρου του Π.Τ. Μεσσηνίας & Λακωνίας κ.
Κέλλυς Βακκά και του Συντονιστικού Ειδικής Αγωγής,, με τους αρμόδιους της ΠΕ.ΔΙ. 
Μεσσηνίας, σχετικά με την παραπληροφόρηση γονέων Α.Με.Α. , κατά το κρίσιμο αυτό 
στάδιο αλλαγών του τρόπου αποζημίωσής τους από το Ταμείο τους, συζητήθηκαν τα 
εξής: 
 1. Διευκρινίστηκε με σαφήνεια από την πλευρά μας ότι, η νέα συλλογική σύμβαση για 
παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών που υπογράφτηκε μεταξύ του Π.Σ.Φ. και του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και που σύμφωνα με την 1173 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρόκειται να 
τεθεί σε ισχύ από 17/10/2018 ΟΥΔΟΛΩΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 
 2. Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα: 
Ισχύουν και αποπληρώνονται ΟΛΕΣ οι παλαιού τύπου χειρόγραφες γνωματεύσεις 
παιδιών (Άρθρο 17 του ΕΚΠΥ) εφόσον διαρκούν έως και τις 31/12/2018. 
 3. Δεν έγινε σαφές από την πλευρά του Δ/ντη κ. Α. Κουτσαντωνάκη, στο τι θα συμβεί 
με τις χειρόγραφες γνωματεύσεις παλαιού τύπου που εκδίδονται μετά την 1/10/2018 
έως και 31/12/2018 – λόγω μη επίσημης ενημέρωσης από την κεντρική Διοίκηση. 

 Σύμφωνα όμως με την κοινή λογική, θα πρέπει να καλύπρονται με αποζημίωση Α.Π.Υ., 
αφού δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αναμένουμε 
οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 4. Τέλος, ως αναφορά στην παραπληροφόρηση των γονέων Α.Με.Α. από υπαλλήλους 
της ΠΕ.ΔΙ. Μεσσηνίας, ελήφθησαν διαβεβαιώσεις, τόσο από τον Προιστάμενο Παροχών
κ. Π. Πετρουλάκη όσο κι από τον Δ/ντή ΠΕ.ΔΙ. κ. Α. Κουτσαντωνάκη ότι, θα γίνουν 
συστάσεις για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων κι ότι μόνο έγκυρη ενημέρωση 
μπορεί να διατυπώνεται. 

Ο διάλογος ήταν διεξοδικός κι επικράτησε καλοπροαίρετο κλίμα κι από τις δύο 
πλευρές. 
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 Πάντως, σε κάθε περίπτωση επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων, δηλώθηκε από 
όλους τους παρόντες ότι, δεν θα επιτραπεί η περαιτέρω ταλαιπωρία στον ευαίσθητο 
αυτό κρίκο του κοινωνικού μας ιστού, ούτε η στέρηση των θεραπειών των παιδιών, 
τουλάχιστον μέχρι την έκβαση όλων των εξελίξεων. 
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