
 

 

Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα:   Περικοπές των θεραπειών ειδικής αγωγής για τους ενήλικες με αναπηρία 

Καταιγισμό διαμαρτυριών από οικογένειες ενηλίκων ΑμεΑ, σχετικές με το θέμα των 

περικοπών των θεραπειών ειδικής αγωγής για τους ενήλικες με αναπηρία, δέχεται o  

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων παιδιών με Αυτισμό και Ειδικές Ανάγκες 

“Η Αγία Σκέπη” 

Τονίζουν ότι οι εγκρίσεις των θεραπειών είναι μειωμένες, με αποτέλεσμα οι 

οικογένειες να αδυνατούν να ανανεώσουν τις θεραπείες των παιδιών τους, αλλά και ο 

αριθμός των εγκεκριμένων θεραπειών έχει μειωθεί δραματικά. 

 Το ιατρικό προσωπικό  στις δημόσιες δομές είναι ελλιπές και τα ραντεβού με τους 

ψυχιάτρους των δημόσιων νοσοκομείων κλείνονται μετά από πολύμηνη 

καθυστέρηση. Υπάρχουν ψυχίατροι σε δημόσια νοσοκομεία που αρνούνται να 

υποβάλουν την αίτηση για τις θεραπείες ειδικής αγωγής προς την αρμόδια επιτροπή 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Με αποτέλεσμα οι οικογένειές των ενηλίκων ΑμεΑ  αλλά και τα ίδια τα άτομα με 

αναπηρία να βιώνουν μια πρωτοφανή ταλαιπωρία  και να παραμένουν αστήρικτα και 

αβοήθητα χωρίς θεραπευτική παρέμβαση, με όποιες αρνητικές συνέπειες για τη ζωή 

και την εξέλιξή τους συνεπάγεται αυτό. 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Υπάρχει νόμος που μειώνει ή καταργεί τις θεραπείες των ενηλίκων ΑμεΑ; 

2. Γιατί από την αρμόδια επιτροπή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εγκρίνονται ολοένα και λιγότερες 

θεραπείες ειδικής αγωγής που αφορούν στους ενήλικες με αναπηρία; 

3. Ποιοι είναι οι επιστήμονες που απαρτίζουν την επιστημονική επιτροπή του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις θεραπείες των ΑμεΑ;  

4. Γιατί, όταν απορρίπτεται η αίτηση του γονέα, στην απάντηση δεν αναγράφονται τα 

ονόματα, αλλά και οι επιστημονική ιδιότητα των ατόμων που πήραν αυτή την 

απόφαση; 

5. Οι ψυχίατροι που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία έχουν δικαίωμα να 

αρνούνται να πραγματοποιήσουν ραντεβού με τις οικογένειές των ΑμεΑ ή και να 

αρνούνται να υποβάλουν την αίτηση των ειδικών θεραπειών προς την αρμόδια 

επιτροπή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.; 
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5. Οι επιστήμονες που απαρτίζουν την επιτροπή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αποφασίζουν για 

τη συνταγογράφηση ή όχι των ενηλίκων ΑμεΑ, σε ποια επιστημονική θεωρία ή 

πρακτική βασίζουν την απόφασή τους αυτή; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




