
 

 

Ηράκλειο, 10 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

 Υγείας 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: Επέκταση της εξαίρεσης και για τις φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής από 

τον ΕΟΠΠΥ ζητάει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες Κρήτης 

 

Η απόφαση του ΕΟΠΠΥ, από την 1η Ιανουαρίου 2020, να μην αποζημιώνει τις 

φυσικοθεραπείες των δικαιούχων Ειδικής αγωγής, εκτός του δικτύου συμβεβλημένων 

φυσικοθεραπευτών, αποτελεί πλήγμα για τις οικογένειες αναφέρει η Περιφερειακή 

Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες Κρήτης. 

 

Ο ΕΟΠΠY υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε προς όφελος των 

δικαιούχων αφού δεν θα καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι χρήματα από την τσέπη τους 

για την φυσικοθεραπεία των παιδιών τους στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής, καθώς με 

απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ δεν θα αποζημιώνονται οι καταβαλλόμενες δαπάνες 

όταν πραγματοποιούνται εκτός δικτύου συμβεβλημένων. Όμως,  όπως αναφέρει η 

ομοσπονδία στην ουσία βάζει σε αχρείαστη ταλαιπωρία τους γονείς και τα παιδιά 

τους, καθώς οι ασφαλισμένοι δικαιούχοι του άρθρου 45 (ειδική αγωγή) του ΕΟΠΥΥ 

μπαίνουν σε μεγάλες περιπέτειες και εύλογα πλέον οι γονείς έχουν μια έντονη 

ανησυχία. 

Συγκεκριμένα τονίζουν στην επιστολή τους ότι, ο ΕΟΠΥY διαχώρισε τις θεραπείες 

που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους ειδικής αγωγής, σε δυο 

κατηγορίες: σε αυτές που μπορούν να παρέχονται και να αποζημιώνονται εξ 

ολοκλήρου στους δικαιούχους (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ.) και σε αυτές που 

δεν θα αποζημιώνονται αν δεν παρέχονται από συμβεβλημένους (Φυσικοθεραπείες), 

για παιδιά- νέους δικαιούχους που ξεκινούν θεραπείες.  

Να σημειωθεί όμως, ότι λόγω του ότι η φυσικοθεραπεία παρέχεται συνήθως στα 

σοβαρότερα περιστατικά με συνοδά κινητικά προβλήματα αναγνωρίζεται από την 

Ομοσπονδία το ιδιαίτερο καθεστώς της παροχής ειδικών θεραπειών και συμφωνεί 

απόλυτα με την ελεύθερη επιλογή φυσικοθεραπευτή από τους δικαιούχους είτε 

πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες από συμβεβλημένους είτε υπό μη 

συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές 

Επίσης, με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει - βάσει των 

πρωτοκόλλων της ειδικής επιστημονικής επιτροπής - αποζημίωση ίσης αξίας στους 

δικαιούχους, είτε παρέχονται από συμβεβλημένους, είτε από μη συμβεβλημένους 

φυσικοθεραπευτές. 

Η ομοσπονδία καταλήγει στο ότι ο διαχωρισμός που γίνεται είναι τιμωρητικός για 

τους γονείς που έχουν ένα παιδί με κινητικά προβλήματα, καθώς θα εξαναγκάζονται 
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να καταβάλουν από το υστέρημα τους τις φυσικοθεραπείες για την κινητική 

αποκατάσταση του παιδιού τους, αν δεν καταφέρουν να βρουν συμβεβλημένο 

φυσικοθεραπευτή που να έχει τη δυνατότητα παροχής φυσικοθεραπειών ειδικής 

αγωγής ή να σταματήσουν τις φυσικοθεραπείες, καθώς όλοι ξέρουν το πόσο δύσκολο 

είναι να βρεθεί ένας φυσικοθεραπευτής που να μπορεί να προσαρμοστεί με το παιδί 

και το παιδί με αυτόν. 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην επέκταση της εξαίρεσης και για τις 

φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής και τη δυνατότητα αποζημίωσης όλων ανεξαιρέτως 

των ατομικών αιτημάτων, ώστε αυτή η απόφαση να μην επηρεάσει αρνητικά τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτό το ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού και κυρίως να 

επηρεάσει την θεραπεία και την ψυχολογία των παιδιών; 

 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




