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ΕΡΩΣΗΗ 

Προς: Σολ Τποσργό Τγείας θ. Αλδρέα Ξαλζό  

Θέκα: «Νέα δηαδηθαζία αποδεκίωζες γηα Θεραπείες Εηδηθής Αγωγής θαη 

Οπηηθώλ Εηδώλ κεηά ηελ σπογραθή ζσκβάζεωλ» 

 

Κύξηε Υπνπξγέ, 

 ζε ζπλέρεηα ηεο από 02/01/2017 απόθαζεο κε αξ.3, ηεο 330 ζπλεδξίαζεο ηνπ ΓΣ 

ηνπ ΔΟΠΥΥ, ελεκεξώλεηε  ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο παξόρνπο όηη ε απόδνζε ηεο δαπάλεο γηα 

Θεραπείες Εηδηθής Αγωγής θαη Οπηηθά Είδε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

δηαδηθαζία, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ ΔΟΠΥΥ θαζώο θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα 

ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, εθόζνλ ηα ζρεηηθά παξαπεκπηηθά θαη γλσκαηεύζεηο έρνπλ εθδοζεί έως θαη 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016 θαη βξίζθνληαη ζε ηζρύ. Γηα όζα παξαπεκπηηθά θαη γλσκαηεύζεηο 

εθδνζνύλ από 01 έσο θαη 15 Ιαλνπαξίνπ 2017, ζα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηα 

ηζρύνληα γηα ην 2016.  

Οη εθηειέζεηο γλσκαηεύζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηά ηης 16 Ιαλοσαρίοσ 

2017, θαζώο θαη ε ππνβνιή ησλ δαπαλώλ απηώλ, ζα δηελεξγείηαη κόλν κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθώλ ππνβνιώλ θαη κόλν από ζπκβεβιεκέλνπο παξόρνπο θαη όρη από ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο. Η απόδνζε ηεο πξνβιεπόκελεο δαπάλεο ζα γίλεηαη πξνο ηνπο 

ζπκβεβιεκέλνπο παξόρνπο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ζύκβαζε θαη ηηο ζρεηηθέο 

εγθπθιίνπο ηνπ Οξγαληζκνύ, νη νπνίεο ζα εθδνζνύλ γηα ην ζθνπό απηό. 

 Ο ΔΟΠΥΥ θάιεζε ζε δηαβνύιεπζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηηο 23/12/2016 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηελ ζπλαίλεζε ή ηε δηαθσλία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή 

ζπκβάζεσλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Λνγνζεξαπεπηώλ, Δξγνζεξαπεπηώλ, παηδηαηξηθώλ 

Φπζηθνζεξαπεπηώλ θαη Χπρνιόγσλ κε ηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. Τν νξηζκέλν ρξνληθό πεξηζώξην γηα 

ηελ ηειηθή απνδνρή, ππνγξαθή θαη εηζαγσγή ζην λέν θαζεζηώο ζύκβαζεο, πξνεηνηκαζίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ αιιά θαη ηεο 

απαξαίηεηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ζεξαπεπηώλ ήηαλ 7 εκέξεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 αξγηώλ) θαζώο ην ζύζηεκα ησλ ζπκβάζεσλ πξόθεηηαη λα ηεζεί ζε 

ηζρύ από 01/01/2017. 

Καηόπηλ ησλ έληνλσλ αληηδξάζεσλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζηηο δνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ 

«Δηδηθήο Αγσγήο» ιόγσ ηεο ζπνπδήο ζαο γηα ηηο αιιαγέο πνπ επηρεηξείηε, εξσηάζηε: 
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1. Γηαηί δελ δίδεηαη από ηνλ ΔΟΠΥΥ παξάηαζε ηνπ ηζρύνληνο θαζεζηώηνο θάιπςεο 

δαπαλώλ «Δηδηθήο Αγσγήο» γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο 3κήλνπ 

θαηά ην νπνίν ζα δνζεί ε επθαηξία λα θαηαζέζνπλ νη δνκέο πξνηάζεηο γηα ηνπο όξνπο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ 

ζρεηηθνύ θεηκέλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκόδηα δηεύζπλζε Χπρηθήο Υγείαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Υγείαο, γηα κηα δίθαηε ζύκβαζε πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή 

πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ «Δηδηθήο Αγσγήο»;  

2. Πξνηίζεηαη ην Υπνπξγείν Υγείαο λα επαλεμεηάζεη ην θαζεζηώο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ 

δαπαλώλ «Δηδηθήο Αγσγήο» όπσο νξίδεηαη ζην Ν. 4447/2016; 

 

  

Οη ερωηώληες βοσιεσηές 

 

Δύε Φξηζηνθηινπνύινπ 

Βαζίιεο Κεγθέξνγινπ 


