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ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ                                                        
 

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια 

Θέμα: «Μη πληρωμή δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ για Θεραπείες Ειδικής Αγωγής για χρόνιες παθήσεις σε 

μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές» 

Ο ΕΟΠΥΥ από το 2016 επιχειρεί να συμβασιοποιήσει την παροχή ειδικών θεραπειών (θεραπειών 

ειδικής αγωγής), με στόχο την περαιτέρω μείωση της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο Οργανισμός 

για ειδικές θεραπείες. Υπενθυμίζεται ότι από το 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο 2016, ο ΕΟΠΥΥ είχε ήδη 

περικόψει τρεις φορές την ετήσια δαπάνη. 

Τα τελευταία χρόνια, οι γονείς  βιώνουν παράλληλα μια αδικαιολόγητη ταλαιπωρία με ευθύνη 

αποκλειστικά του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας, με καθυστερήσεις στην απόδοση δαπάνης, 

συνεχείς αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης ειδικών θεραπειών, στη διαδικασία αποζημίωσης, έκδοση 

εγκυκλίων που συμπληρώνουν, καταργούν ή ακόμα και αναιρούν προηγούμενες εγκυκλίους, νέο ΕΚΠΥ.  

Πρόσφατα γονείς παιδιών με χρόνιες παθήσεις που χρήζουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής, 

βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο, αγανακτούν και απελπίζονται διότι από την άνοιξη του 2020 οι οικείες 

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ δεν δέχονται να παραλάβουν τις αποδείξεις φυσικοθεραπείας από 

μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, καθώς ο Οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει επαρκές 

δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων, περί τους 200. Δεν αναφέρει και δεν διασαφηνίζει όμως πόσοι από 

αυτούς είναι πιστοποιημένοι παιδιατρικοί φυσικοθεραπευτές  για να μπορούν να αναλάβουν τη 

φυσιοθεραπεία εφήβων, παιδιών και βρεφών με χρόνιες σοβαρές κινητικές παθήσεις. Έτσι αποκλείονται 

οι ειδικοί παιδιατρικοί φυσικοθεραπευτές, που μέχρι πρόσφατα γίνονταν δεκτοί από τον ΕΟΠΥΥ. 

Τονίζουμε εδώ ότι τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη από εξειδικευμένους παιδαγωγικούς φυσικοθεραπευτές 

και λόγω του ότι χρήζουν μακροχρόνιων θεραπειών, έχουν δεθεί μαζί τους και δεν είναι δυνατόν να 

διαταράσσεται ο ευαίσθητος ψυχισμός τους καθότι τα περισσότερα από αυτά θα πρέπει να  αλλάξουν τον 

θεράποντα φυσικοθεραπευτή τους και να βρουν άλλον συμβεβλημένο μεν με τον ΕΟΠΥΥ αλλά ξένο προς 

αυτά. Αυτό τονίζουν και οι περισσότεροι γονείς που έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο ώστε να βρουν τον 

κατάλληλο φυσικοθεραπευτή που θα είναι ειδικά κατηρτισμένος και θα ταιριάζει με το παιδί τους. Θα 

είναι καταστροφικό για τα παιδιά αυτά να διαταραχθεί η σχέση που έχουν αναπτύξει με τους 

θεραπευτές τους, για την οποία έχουν αγωνιστεί και επενδύσει πολλά χρόνια και είναι αναγκαία για τον 

ευαίσθητο ψυχισμό των παιδιών με χρόνιες παθήσεις. Επίσης οι παιδιατρικοί φυσικοθεραπευτές δεν 
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συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ γιατί οι αποζημιώσεις που τους προτείνονται δεν είναι συμφέρουσες για 

αυτούς. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός: 

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να λήξει η ομηρεία, η αγωνία και η ψυχολογική επιβάρυνση 

τόσο των γονέων όσο και των παιδιών τους με αναπηρία, που ταλαιπωρούνται αφάνταστα από την 

εδώ και μήνες μη καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών φυσικοθεραπείας ειδικής αγωγής, με 

αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τη διακοπή της θεραπείας λόγω οικονομικών προβλημάτων 

των γονέων που προκύπτουν και από την πανδημία του Covid-19 και έχουν γίνει δυσβάστακτα; 

2. Υπάρχει η πρόνοια, η πρόθεση και η κοινωνική ευαισθησία από το Υπουργείο σας ώστε να 

εξαιρεθούν οι φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής παιδιών με χρόνιες σοβαρές παθήσεις, που 

αποτελούν το μίνιμουμ της σχετική ετήσιας δαπάνης της ειδικής αγωγής (υπολογίζεται περί τα 6 

εκατομμύρια Ευρώ, σύμφωνα με τον ΠΣΦ), από τυχόν περικοπές και να καταβάλλονται άμεσα οι 

προβλεπόμενες αποζημιώσεις για να μην οδηγούνται γονείς και παιδιά ΑμΕΑ σε αδιέξοδα και 

περεταίρω ψυχική τους επιβάρυνση; 

3. Εξετάζεται ως μόνιμη λύση η επαναφορά του μέχρι σήμερα  καθεστώτος κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ 

των δαπανών για φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής από θεραπευτή που θα επιλέγει ελεύθερα ο 

ασθενής;  

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

Χαρά Κεφαλίδου 
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