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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πράζινο θως από Κομιζιόν για τρημαηοδόηηζη μέζω Erasmus+ και ΕΣΠΑ 

ηων δαπανών ηοσ ΕΟΠΠΥ  για λογοθεραπεία και άλλες ειδικές θεραπείες  μεηά 

από Ερώηηζη ηοσ Νόηη Μαριά 

Πξάζηλν θσο άλαςε ε Κνκηζηόλ κεηά από Γξαπηή Εξώηεζε ηνπ Αλεμάξηεηνπ 

Επξσβνπιεπηή, Καζεγεηή Νόηε Μαξηά γηα ρξεκαηνδόηεζε κέζσ Erasmus+ θαη 

ΕΣΠΑ ηνπ ΕΟΠΠΥ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη απμήζεη ηηο δαπάλεο γηα ινγνζεξαπεία 

θαη άιιεο εηδηθέο ζεξαπείαο ζηελ Ειιάδα. 

Όπσο είρε επηζεκάλεη ζηελ Γξαπηή ηνπ Εξώηεζε ν Νόηεο Μαξηάο ηελ νπνία 

θαηέζεζε ζηηο 27/1/2017 «έληνλεο δηακαξηπξίεο εθθξάδνπλ νη ρηιηάδεο πάξνρνη 

ππεξεζηώλ εηδηθήο αγσγήο-εηδηθώλ ζεξαπεηώλ πνπ βνεζνύλ παηδηά θαη εθήβνπο κε 

απηηζκό, πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο ιόγσ ηεο θπβεξλεηηθήο 

απόθαζεο λα επηβιεζεί ζηηο δαπάλεο εηδηθήο ζεξαπείαο  «θόθηεο» ύςνπο 48 

εθαηνκκπξίσλ επξώ. Με ηνλ ηξόπν απηό πιήηηεηαη κηα επάισηε νκάδα ηνπ 

πιεζπζκνύ-παηδηά κε αλαπηπμηαθέο, ςπρηαηξηθέο, λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, ζπρλά 

κε αλαπεξία, ελώ ηαπηόρξνλα νδεγνύληαη ζε εξγαζηαθή επηζθάιεηα πάλσ από 

5.000 εξγαδόκελνη ηνπ ρώξνπ». 

Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, ν Έιιελαο Αλεμάξηεηνο Επξσβνπιεπηήο είρε δεηήζεη από ηελ 

Επξσπαίθή Επηηξνπή λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία πξνθεηκέλνπ κέζσ επξσπατθώλ 

θνλδπιίσλ «λα δηαζθαιηζηεί ε επαξθήο ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΕΟΠΠΥ θαη έηζη λα 

ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ην ππάξρνλ θαζεζηώο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ θαζώο θαη ε ακνηβή ησλ παξαπάλσ παξόρσλ κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ 

ηζρύνπλ θαηά ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο». 
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Απαληώληαο ν Επίηξνπνο θ. Andriukaitis παξαηήξεζε όηη «ε Επηηξνπή ζηεξίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ θξαηώλ κειώλ γηα λα βειηηώζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ρσξίο 

απνθιεηζκνύο κε ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus +[1] θαη κέζσ αληαιιαγώλ πνιηηηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Επξσπατθό 

Οξγαληζκό γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη ηελ Εθπαίδεπζε ρσξίο 

Απνθιεηζκνύο (EASNIE)». Καη ζπλέρηζε κε λόεκα, αλάβνληαο ην πξάζηλν θσο ζε 

θπβέξλεζε θαη  ΕΟΠΠΥ γηα ρξεκαηνδόηεζε κέζσ Erasmus+ θαη ΕΣΠΑ δαπαλώλ 

ινγνζεξαπείαο θαη άιισλ εηδηθώλ ζεξαπεηώλ επηζεκαίλνληαο όηη «ε Ειιάδα 

ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαη κπνξεί επίζεο λα αμηνπνηήζεη ηηο 

ζπλεηζθνξέο από ηα δηαξζξσηηθά θαη επελδπηηθά ηακεία ηεο ΕΕ γηα λα βειηησζεί ε 

έληαμε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». 

 

Ακολοσθούν ηα κείμενα ηης Γραπηής Ερώηηζης ηοσ Νόηη Μαριά και ηης 

Απάνηηζης ηοσ κ. Andriukaitis: 

«Θέμα: Διάθεζη εκ μέποςρ ηηρ Ε.Ε. κονδςλίων 50 εκαηομμςπίων εςπώ για δαπάνερ 

ειδικήρ θεπαπείαρ ζηην Ελλάδα. 

Έληνλεο δηακαξηπξίεο εθθξάδνπλ νη ρηιηάδεο πάξνρνη ππεξεζηώλ εηδηθήο αγσγήο-

εηδηθώλ ζεξαπεηώλ πνπ βνεζνύλ παηδηά θαη εθήβνπο κε απηηζκό, πξνβιήκαηα ιόγνπ 

θαη αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο ιόγσ ηεο θπβεξλεηηθήο απόθαζεο λα επηβιεζεί ζηηο 

δαπάλεο εηδηθήο ζεξαπείαο  «θόθηεο» ύςνπο 48 εθαηνκκπξίσλ επξώ. 

Με ηνλ ηξόπν απηό πιήηηεηαη κηα επάισηε νκάδα ηνπ πιεζπζκνύ-παηδηά κε 

αλαπηπμηαθέο, ςπρηαηξηθέο, λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, ζπρλά κε αλαπεξία, ελώ 

ηαπηόρξνλα νδεγνύληαη ζε εξγαζηαθή επηζθάιεηα πάλσ από 5.000 εξγαδόκελνη ηνπ 

ρώξνπ. 

Πνιύ δε πεξηζζόηεξν θαζώο ε ακνηβή ησλ παξόρσλ «αλά ζπλεδξία» θαζνξίζηεθε 

πιένλ από ηνλ ΕΟΠΠΥ ζην εμεπηειηζηηθό πνζό ησλ 1,23 επξώ όηαλ νη ηηκέο θαηά ηα 

ζπλαιιαθηηθά ήζε αλέξρνληαη ζε 25-40 επξώ. Επηπιένλ νη κνλνκεξώο από ηνλ 

ΕΟΠΠΥ επηβαιιόκελνη όξνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ clow-back, θαζηζηνύλ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο αζύκβαηε κε ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ησλ 

παξόρσλ. Καηά ζπλέπεηα θαζίζηαηαη νξαηό ην ελδερόκελν δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο 

ησλ παηδηώλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ εξσηάηαη ε Επηηξνπή πνηεο πξσηνβνπιίεο πξνηίζεηαη λα 

αλαιάβεη, ελόςεη θαη ησλ ζρεηηθώλ ξπζκίζεσλ ηεο ΣΛΕΕ, πξνθεηκέλνπ, κέζσ ηεο 

δηάζεζεο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνκκπξίσλ επξώ, λα δηαζθαιηζηεί ε επαξθήο 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΕΟΠΠΥ θαη έηζη λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ην ππάξρνλ 

θαζεζηώο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο ησλ αζθαιηζκέλσλ θαζώο θαη ε ακνηβή ησλ 

παξαπάλσ παξόρσλ κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηηο ηξέρνπζεο 

ζπλαιιαγέο;» 

 



 Απάνηηζη ηος κ. Andriukaitis εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ (14.3.2017): 

«Η Επηηξνπή ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηώλ κειώλ γηα λα βειηηώζνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνύο κε ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus +[2] θαη κέζσ αληαιιαγώλ πνιηηηθώλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Επξσπατθό Οξγαληζκό γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη ηελ 

Εθπαίδεπζε ρσξίο Απνθιεηζκνύο (EASNIE)[3]. Η Ειιάδα ζπκκεηέρεη ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαη κπνξεί επίζεο λα αμηνπνηήζεη ηηο ζπλεηζθνξέο από ηα 

δηαξζξσηηθά θαη επελδπηηθά ηακεία ηεο ΕΕ[4] γηα λα βειηησζεί ε έληαμε ησλ παηδηώλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Όπσο έρεη δηεπθξηλίζεη ε Επηηξνπή ζηελ απάληεζή ηεο ζηε γξαπηή εξώηεζε E-

008364/2016, ε Επηηξνπή έρεη πεξηνξηζκέλεο αξκνδηόηεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ζηα θξάηε κέιε όζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πγεία, 

ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]     https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el 

 

[2]     https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el 

 

[3]     https://www.european-agency.org/ 

 

[4]     http://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-

funds_el 


