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Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 

 

Μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η ενεργοποίηση της 

δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για τα ατομικά αιτήματα 

αποζημίωσης θεραπευτικών πράξεων ειδικής αγωγής. 

Μια καινοτομία που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των γονέων οι οποίοι έχουν συχνή και 

μακρόχρονη συναλλαγή με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. 

Επίσης, ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που δίνει 

τη δυνατότητα αποζημίωσης ατομικών αιτημάτων λόγω των έκτακτων υγειονομικών 

συνθηκών έως και το τέλος του 2020. 
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Ο ΕΟΠΥΥ παρόλο που είναι υποχρεωμένος να αποζημιώνει όλα  τα ατομικά αιτήματα έχει 

εξαιρέσει τις φυσικοθεραπείες της ειδικής αγωγής, με απόφαση που έχει λάβει το Δ.Σ του 

ΕΟΠΥΥ, αγνοώντας το Νόμο. 

Ο Π.Σ.Φ έχει δεχτεί ήδη καταγγελίες από γονείς, επειδή στο «opengov.gr» δεν δίνεται η 

δυνατότητα της υποβολής δικαιολογητικών για την αποζημίωση συνεδριών φυσικοθεραπείας 

ειδικής αγωγής. 

Ενημερωτικά θα σας αναφέρουμε ότι το 2017, δημιουργήθηκε η ειδική επιστημονική 

επιτροπή -με πολυπληθή διεπιστημονική σύνθεση- η οποία κατέληξε σε προτάσεις για 

θεραπευτικά πρωτόκολλα, για τις παρεχόμενες  θεραπείες ειδικής αγωγής  που υλοποιήθηκαν 

στο σύστημα συνταγογράφησης. 

Με την συγκεκριμένη μεθοδολογία, όσον αφορά την φυσικοθεραπεία, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ παρέχει -

βάσει των πρωτοκόλλων της ειδικής επιτροπής-το ίδιο ποσό της  αποζημίωσης, στους 

δικαιούχους, είτε παρέχονται οι φυσικοθεραπείες από συμβεβλημένους, είτε παρέχονται από 

μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές. 

Ο ΕΟΠΥΥ όμως επιμένει ότι οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας στα παιδιά της ειδικής αγωγής θα 

πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο δίκτυο των συμβεβλημένων 

φυσικοθεραπευτών που έχει συμβληθεί μεν με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά για την κάλυψη των 

υπολοίπων εκατοντάδων περιπτώσεων παθήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 45 του 

κανονισμού παροχών. 

Οι φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής ανέκαθεν πραγματοποιούνταν και αποζημιώνονταν στους 

ασφαλισμένους, κυρίως από το τους μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές. 

Η συγκεκριμένη εξαίρεση των φυσικοθεραπειών δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των παιδιών 

με κινητικά προβλήματα, στοχοποιώντας τη φυσικοθεραπεία της ειδικής αγωγή και κατά την 

άποψη του Π.Σ.Φ είναι μια εσφαλμένη πολιτική που εκθέτει το ασφαλιστικό σύστημα της 

χώρας. 

Κατόπιν των παραπάνω γεγονότων, ο Π.Σ.Φ. ΚΑΛΕΙ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ να λάβει 

θέση στο ζήτημα της ειδικής αγωγής, καθώς το ζήτημα αφορά παιδιά ειδικής αγωγής με 

κινητικά προβλήματα και στις οικογένειές τους,  που ανησυχούν βαθύτατα.  

 

Με εκτίμηση 

 
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ          ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


