
 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

ο ΣΕΕ ήταν παρών κατά τη συνάντηση των φορέων Ειδικής Αγωγής με τον ΕΟΠΥΥ, την 
Πέμπτη 5/1/2017. Ο λόγος της συνάντησης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ήταν η κατ’ 
άρθρο εξέταση της επερχόμενης σύμβασης. Τον ΕΟΠΥΥ εκπροσωπούσε ο Αντιπρόεδρος 
του, κος Π. Γεωργακόπουλος και η επιτροπή διαπραγμάτευσης. Όλοι οι παριστάμενοι 
σύλλογοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία. Κατόπιν τούτου, και 
κατά τη διάρκεια της αποχώρησής μας, ήρθε ο Πρόεδρος κος Μπερσίμης με εκπροσώπους 
της ΕΣΑμεΑ και ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Από τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων εκφράστηκε η 
έντονη επιθυμία να υπογράψουμε ‘οπωσδήποτε συμβάσεις’, διατηρώντας παράλληλα την 
υψηλή ποιότητα παροχών σε νόμιμα πιστοποιημένους χώρους υγείας από τους 
επαγγελματίες του χώρου. 

Ως σύλλογος εκφράσαμε για μία ακόμη φορά τις πάγιες θέσεις του συλλόγου σε σχέση με 
τη διαπραγμάτευση, όπως αυτές έχουν εκφραστεί και ψηφιστεί από τη ΓΣ μας. 

Καταγγέλουμε: 

1. Την αναίτια λεκτική επίθεση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ προς τον εκπρόσωπο του 
ΣΕΕ, ενώπιον όλων των παρευρισκομένων, όταν αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε 
σε μια διαδικασία εκβιαστική και για μια ακόμη φορά αιφνιδιαστική, με όλα τα 
θεσμικά ζητήματα των Εργοθεραπευτών να είναι αίολα και στηριζόμενα μόνο σε 
λεκτικές υποσχέσεις. 

2. Την έλλειψη απαντήσεων από τους εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ σε κάθε ερώτημα που 
έθεταν οι εκπρόσωποι των συλλόγων (οικονομικά στοιχεία σύμβασης, 
αδειοδότηση χώρων κλπ). 

3. Την επίθεση που δέχονται οι σύλλογοι επαγγελματιών και ιδιαίτερα των 
Λογοθεραπευτών, στη βάση ανώνυμων καταγγελιών για παράνομες πρακτικές και 
περιστατικά μέσα από φημολογίες και περιπτωσιολογίες.  

Παρ’ όλα αυτά ο ΣΕΕ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των Εργοθεραπευτών στην επιστήμη που υπηρετούν και το επάγγελμα που ασκούν. 

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι: 

1. Ο σύλλογος θα πάρει τις όποιες αποφάσεις του μέσα από τις συλλογικές 
διαδικασίες που καθορίζονται από την καταστατική λειτουργία του χωρίς 
εκπτώσεις και χωρίς απόσυρση κανενός προαπαιτούμενου για ευρύτερη 
τοποθέτηση επί της σύμβασης 



2. Για τον ΣΕΕ η ‘διαπραγμάτευση’ που γίνεται δεν είναι για να κλείσει κάποια 
‘εμπορική συμφωνία’ (σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ) αγοράς και πώλησης 
υπηρεσιών Εργοθεραπείας. Η όποια συμμετοχή μας σε όλη αυτή τη διαδικασία – 
παρωδία από 21/12/2016, έχει να κάνει με την προσπάθεια μας να διατηρηθεί και 
να διασφαλιστεί η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής στις 
οικογένειες και τα παιδιά που ωφελούνται από αυτές. Η συμμετοχή μας αυτή δεν 
αφορά εμπορική συμφωνία και δεν έχει σαν προαπαιτούμενο τον περιορισμό των 
δαπανών, αλλά τις πραγματικές ανάγκες των επωφελούμενων και τον τρόπο 
παροχής των υπηρεσιών της Ειδικής Αγωγής. Ο εξορθολογισμός και ο περιορισμός 
δαπανών πρέπει να έρχεται σαν αποτέλεσμα ανοιχτής και εμπεριστατωμένης 
συζήτησης όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

3. Όσοι θέλουν ας ακούσουν από εμάς ότι ο ‘κόφτης’ αφορά όλες τις υποκατηγορίες 
της Ειδικής Αγωγής, για τις οποίες ακόμη δεν έχουμε ενημερωθεί. Αυτό που ακούμε 
είναι ότι για τα πολλά εκατομμύρια δαπανών φταίνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
της Ειδικής Αγωγής. Όσοι πιστεύουν σε αναδιανομή, τους θυμίζουμε ότι τα 
τελευταία χρόνια ‘ότι κόβεται χάνεται’. 

4. Καλούμε τον ΕΟΠΥΥ να δημοσιοποιήσει επίσημα τα ποσά δαπανών για την Ειδική 
Αγωγή συνολικά και για όλες τις υποκατηγορίες (Δημόσιοι φορείς, ΝΠΙΔ, 
επιχορηγούμενα ή όχι κέντρα ημέρας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις, 
ιδιώτες επαγγελματίες), ώστε να καταστεί σαφές ότι οι δαπάνες της Ειδικής Αγωγής 
δεν αφορούν μόνο ελεύθερους επαγγελματίες. Με τη δημοσιοποίηση αυτή θα 
διαφανεί η αλήθεια για τους ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου που 
φορολογούνται με κάθε τρόπο,  ώστε η συζήτηση να αφορά μόνο στα πραγματικά 
ποσά που τους αναλογούν. 

Τέλος, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι πρόθεση και διάθεση μας είναι να 
συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη βέλτιστη δυνατή λειτουργία της Ειδικής 
Αγωγής, ακόμα και αν θεωρούμε ότι ο χρόνος που δόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ,  μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία της 25/1/2017, δεν είναι επαρκής για να λυθούν και τα θεσμικά 
και τα τεχνοκρατικά προβλήματα μιας σύμβασης που παρουσιάζει σοβαρότατα 
προβλήματα και ελλείψεις με ελλιπή νομική τεκμηρίωση, βρίθει ανακριβειών και 
ελλείψεων ως προς τις υπηρεσίες, τους επαγγελματικούς κλάδους, το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο κ.ο.κ. μεροληπτεί δε μονομερώς και υπερβολικά υπέρ του ΕΟΠΥΥ. 

Με εκτίμηση, 

Το ΔΣ του ΣΕΕ 

 


