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Με αφορμή τις νέες αλλα-
γές που προσπαθεί να 

επιβάλλει ο ΕΟΠΠΥ, σε βάρος 
των επαγγελματιών, των παι-
διών που χρήζουν θεραπείες 
καθώς και των οικογενειών 
τους, 36 λογοθεραπευτές και 
λογοθεραπεύτριες, επαγγελ-
ματίες της Ειδικής Αγωγής 
μας ενημερώνουν για τη θέση 
των επαγγελματιών Ειδικής 
Αγωγής τόσο της Λέσβου όσο 
και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Μέχρι τώρα τα θεραπευτικά 
προγράμματα Ειδικής Αγωγής 
(λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, 
ψυχοθεραπεία κλπ.) αποπλη-
ρώνονται από τους γονείς, με 
επιστροφή αυτής της δαπάνης 
και απόλυτη ελευθερία στην 
επιλογή του κέντρου και του 
θεραπευτή του παιδιού.

Σύμφωνα με τις εξαγγελί-
ες του Υπουργείου Υγείας και 
του ΕΟΠΥΥ επίκεινται αλλαγές 
στον τρόπο αποπληρωμής των 
θεραπευτών με επακόλουθο 
την περικοπή της συνολικής 
δαπάνης του κράτους για τις 
ανάγκες του τομέα της Ειδικής 
Αγωγής.

Από 1η Αυγούστου
Πιο συγκεκριμένα, από 1η Αυ-
γούστου θα χορηγείται από τον 

ΕΟΠΠΥ ένα παραπεμπτικό - 
κουπόνι - voucher με το οποίο 
ο ασφαλισμένος θα αναζητά θε-
ραπευτή συμβεβλημένο με τον 
οργανισμό. Με αυτό το παρα-
πεμπτικό θα καλείται ο ιδιώτης 
θεραπευτής να πραγματοποιή-
σει θεραπευτική παρέμβαση 
αμισθί, αφού αυτό το παραπε-
μπτικό δεν θα ορίζει ακριβώς 
το ύψος ή τον χρόνο αποπλη-
ρωμής του επαγγελματία. Επι-
πλέον, αυτή η απροσδιόριστη 
αμοιβή του επαγγελματία θα 
υπόκειται σε υποχρεωτική έκ-
πτωση (rebate), και μελλοντικό 
«κούρεμα» (clawback), εφόσον 
οι αντικειμενικές δαπάνες εί-
ναι υψηλότερες του προϋπο-
λογισμού του ΕΟΠΠΥ. Παράλ-
ληλα με αυτό οι θεραπευτές 
καλούνται ως επαγγελματίες να 
είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις 
τους (εφορία, ΕΦΚΑ, λειτουργι-
κά έξοδα κ.ά.) σε αντίθεση με 
την ασυνέπεια του ΕΟΠΠΥ στις 

αποπληρωμές των επαγγελμα-
τιών. «Αναλογιστείτε πώς κάτι 
τέτοιο θα επηρέαζε την ποιότη-
τα των υπηρεσιών μας καθώς 
και του θεραπευτικού προγράμ-
ματος των παιδιών σας!» λένε οι 
επαγγελματίες Ειδικής Αγωγής.

Το Δεκέμβριο του 2016 σύσ-
σωμοι οι Σύλλογοι Γονέων και 
Επαγγελματιών Ειδικής Αγω-
γής αντιτάχθηκαν στα μέτρα 
συμβάσεων που προσπάθησε 
να θέσει το υπουργείο Υγείας 
και κατάφεραν να διασφαλί-
σουν τα νόμιμα ασφαλιστικά 
δικαιώματα των παιδιών που 
χρήζουν περίθαλψη. Έτσι και 
τώρα ευελπιστούν στην κα-
τανόηση και την αρωγή των 
Γονέων, ως συμμάχων για τα 
συμφέροντα των παιδιών τους 
- «παιδιών μας».

Οι επαγγελματίες Ειδικής 
Αγωγής Λέσβου καθώς και οι 
σύλλογοι τους τάσσονται κατά 
της οποιασδήποτε παρέμβασης 

στην Ειδική Αγωγή, με ένα ομό-
φωνο και ηχηρό ΟΧΙ στις εξαγ-
γελίες του Υπουργείου Υγείας 
και της διοίκησης του ΕΟΠΠΥ.

Τι σημαίνουν πρακτικά για 
τους γονείς οι εξαγγελίες του 
ΕΟΠΠΥ, σύμφωνα με τους 
Επαγγελματίες:

Κατάργηση ελεύθερης επι-
λογής κέντρου και θεραπευτή

Μείωση στον αριθμό συνε-
δριών των προγραμμάτων

Πτώση ποιότητας συνεδρι-
ών λόγω έλλειψης εξοπλισμού 
ή εκπαίδευσης

Ποιοί συνυπογράφουν
Οι Επαγγελματίες Ειδικής 

Αγωγής Λέσβου που υπογρά-
φουν το σχετικό κείμενο: 

Αδαμπατά Κατερίνα - Λο-
γοθεραπεύτρια, Αναγνώστου 
Πελαγία - Λογοθεραπεύτρια, 
Αράδα Θελξιόπη - Ειδική Παι-
δαγωγός, Ασβεστά Βίκη - Λο-
γοθεραπεύτρια, Αυγουστίδης 
Παναγιώτης - Λογοθεραπευ-
τής, Βερβέρη Γεωργία - Λογο-
θεραπεύτρια, Βερβέρη Μαρία 
- Ψυχολόγος, Βράκα Χρυσή 
- Παιδιατρική Φυσιοθεραπεύ-
τρια, Γιαννιόγλου Ιγνάτης 
- Λογοθεραπευτής, Δεληπέ-
τρου Αγγελική - Παιδιατρική 
Φυσικοθεραπεύτρια, Ζουρέλλη 

Ειρήνη - Λογοθεραπεύτρια, Κα-
λίτσα Όλγα - Λογοθεραπεύτρια, 
Καλφαγιάννη Ειρήνη - Λο-
γοθεραπεύτρια, Κουτσαντώνη 
Παναγιώτα - Εργοθεραπεύτρια, 
Κυρβουγιούκη Δήμητρα - Παι-
διατρική Φυσικοθεραπεύτρια, 
Μαϊδώνη Βάλια - Λογοθερα-
πεύτρια, Μαυροδήμου Ελεάνα 
- Λογοθεραπεύτρια, Μεϊμάρη 
Χρυσάνθη - Λογοθεραπεύτρια, 
Μόσχου Μαρία - Λογοθερα-
πεύτρια, Μούτσης Χρήστος 
- Εργοθεραπευτής, Ολάρου Ρο-
ξάνα - Λογοθεραπεύτρια, Πα-
παδοπούλου Ειρήνη - Ειδική 
Παιδαγωγός, Περκαντή Κων-
σταντίνα - Λογοθεραπεύτρια, 
Ραφτέλη Στάσα - Λογοθερα-
πεύτρια, Ρεπάνη Ευστρατία 
- Λογοθεραπεύτρια, Σαμιώτη 
Κατερίνα - Ψυχολόγος, Σαχτού-
ρη Ζαφείρω - Εργοθεραπεύτρια, 
Σγουρέλλη Αλίκη - Εργοθερα-
πεύτρια, Σουγιουλτζή Ράνια 
- Λογοθεραπεύτρια, Σταυρακέλ-
λη Στέλλα - Λογοθεραπεύτρια, 
Φιρίγγου Ρίτα - Ψυχολόγος, 
Χατζηαναγνώστου Ειρήνη - 
Ψυχολόγος, Χατζηεμμανουήλ 
Αδριανή - Λογοθεραπεύτρια, 
Χατζησταματίου Χριστίνα - 
Λογοθεραπεύτρια, Χατζόγλου 
Ελένη - Λογοθεραπεύτρια, Χορέ-
βας Κώστας - Λογοθεραπευτής. 

Λογοθεραπευτές και επαγγελματίες εξηγούν το νέο αδιέξοδο που φέρουν οι περικοπές
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