Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.
Ως μέλη του Σωματείου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΛΛΕ),
αλλά και ως επαγγελματίες λογοθεραπευτές, σας ενημερώνουμε με την
παρούσα επιστολή για τις σημαντικές αλλαγές, που θα εφαρμοστούν
στις παροχές της Ειδικής Αγωγής (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας,
υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και λοιπές πράξεις ψυχολόγου και κέντρα
ειδικής αγωγής) στις οποίες ο ΕΟΠΥΥ θα προβεί άμεσα εντός του
Ιανουαρίου 2017.
Εν μέσω εορταστικής περιόδου ψηφίστηκε ο νόμος αλλαγών τρόπου
πληρωμής και απόδοσης δαπανών από την ελληνική κυβέρνηση. Η
ενημέρωση έγινε μέσω του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη,
παρουσιάζοντας την τελεσίδικη απόφαση που εξαναγκάζει τους ειδικούς
θεραπευτές σε υπογραφή ατομικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ, από
1/1/2017, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις μέχρι τώρα παροχές και
υπηρεσίες που ελάμβανε ο κάθε ασφαλιζόμενος.
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θεραπευτών και την ποιότητα των ειδικών θεραπειών.
Ειδικότερα, ανατρέπει το τρόπο αποζημίωσης των θεραπειών θέτοντας
περιορισμούς και επιβάλλοντας αλλαγές στην διάρκεια, στη συχνότητα,
στη δομή και στο οικονομικό πλαφόν του θεραπευτικού πλαισίου καθώς
και στις εγκρίσεις των θεραπειών. Επιπλέον, αποκλείει από κάθε
ασφαλιζόμενο την επιλογή του θεραπευτή του.
1

Αποτέλεσμα του εξαναγκασμού στην υπογραφή της σύμβασης θα είναι
η έκπτωση της ποιότητας των παροχών και η εξαθλίωση του
επαγγέλματος και των επαγγελματιών.
Κατά τη γνώμη μας ο ΕΟΠΥΥ και η ελληνική κυβέρνηση για άλλη μια
φορά προφασίζονται κοινωνικές παροχές εις βάρος ασφαλισμένων,
εργαζομένων και επιστημόνων.
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παροχής υπηρεσιών για την ειδική αγωγή στις ΜΚΟ και στα Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας και εξαιρούνται από την υπογραφή των
συμβάσεων.
Αγαπητοί ασφαλιζόμενοι ο ΕΟΠΠΥ μας χρεώνει πάρτι αποδείξεων και
υπερχρεωμένων δαπανών, ενώ ταυτόχρονα όπως γνωρίζετε οι δαπάνες
και ο αριθμός συνεδρίων ορίζονται και εγκρίνονται ΜΟΝΟ από
κρατικούς φορείς. Εμείς αποτελούμε εκτελεστικά όργανα των εκάστοτε
εγκρίσεων και διαγνώσεων.
Σε όλο αυτό που έπεται να συμβεί ζητάμε εκ των προτέρων την
κατανόηση, τη συμπαράσταση και την υποστήριξή σας και σας
καλούμε να σταθείτε στο πλάι μας στον αγώνα για την εξασφάλιση της
ποιότητας των παροχών και στην διατήρηση της αξιοπρέπειας
ασφαλιζόμενων και θεραπευτών.
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