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Κύριε  Αντιπρόεδρε, 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών, μετά από μελέτη και συζήτηση του 

νέου  νομοσχεδίου  με  τα  μέλη  του  και  με  γνώμονα  πάντα  την  βελτίωση  της 

ποιότητας  ζωής  του Έλληνα πολίτη, αλλά και  της οικογένειας  του,  ζητά να λάβετε 

υπ’  όψη σας σοβαρά  τα παρακάτω σημεία    για  την   ορθή υλοποίηση  του ενιαίου 

κανονισμού παροχών υγείας με δικαιοσύνη και ισοτιμία: 

 Αποζημίωση  ανά  συνεδρία,  όπως  και  η  φυσικοθεραπεία  ή  άμεση 

αναβάθμιση  του  ποσού  που  δίνει  σήμερα  το  κρατικό  τιμολόγιο 

(εργοθεραπεία 1,23 ευρώ/συνεδρία= 23,4 ευρώ /μήνα), ώστε να υπάρχουν 

ρεαλιστικές συνθήκες και σωστές προϋποθέσεις για την σύναψη συμβάσεων 

και  να  μη  υπάρχει  απαξίωση  του  επαγγέλματος  του  εργοθεραπευτή  και 

αθέμιτος  ανταγωνισμός  από  κοντινές  ειδικότητες  (φυσικοθεραπεία  και 

λογοθεραπεία).  Τονίζουμε  ότι  η  πολιτεία  δεν  μπορεί  να  αντιμετωπίζει  με 

διαφορετικό  τρόπο  συναφείς  ειδικότητες,  με  ισότιμους  ακαδημαϊκούς 

τίτλους  και  επαγγελματικά  δικαιώματα,  και  αυτό  να  λειτουργεί  εις  βάρος  

του  δικαιώματος    των  πολιτών  για  εργοθεραπεία.  Μελετώντας  τον  ενιαίο 

κανονισμό  παροχών  υγείας  διαφαίνεται  ότι  ο  νομοθέτης  δεν  έχει  ακριβή 

εικόνα  για  το  επάγγελμα  του  εργοθεραπευτή.  Θεωρούμε  αναγκαίο  να 

διευκρινίσουμε ότι ο εργοθεραπευτής παρέχει τις υπηρεσίες του σε  παιδιά 

(όπως  ορθά  αναφέρεται  στον  κανονισμό)  αλλά  και  σε  ενήλικες.  Όπως 

διεθνώς, έτσι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας αλλά και σε ιδιωτικά 

κέντρα,  ο  εργοθεραπευτής  εργάζεται  για  τη  θεραπεία  και  ενηλίκων  που 



έχουν  υποστεί  εγκεφαλικό  επεισόδιο,  κρανιοεγκεφαλικές  κακώσεις, 

εγκαύματα,  κατάγματα,  περιφερικές  βλάβες  άνω  άκρων,  ρευματοειδή 

αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας,  κ.α. Αρχίζουμε με αυτή τη διευκρίνιση 

διότι στο άρθρο 14, παρ. Α, φαίνεται ότι οι πάροχοι με αυτές τις παθήσεις 

δέχονται  μόνο  φυσικοθεραπεία,  γεγονός  που  είναι  αντίθετο  με  την 

ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική. 

 Δημιουργία  όρων  σύμβασης,  εφόσον  θεωρηθεί  αναγκαία,  μέσα  από 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, με τον φορέα σας, μια και δεν υπάρχει 

κανένα  προηγούμενο  για  τον  κλάδο  της  Εργοθεραπείας.  Απαραίτητος 

κρίνεται χρόνος προσαρμογής στα νέα δεδομένα. 

 Δυνατότητα σύμβασης είτε από φυσικά πρόσωπα, είτε από εταιρείες που 

παρέχουν  διεπιστημονική  παρέμβαση  και    μέσα  σε  αυτή  είναι  και  η 

εργοθεραπεία, καθώς και θεραπεία κατ’ οίκον. 

 Δυνατότητα  επιλογής  του  θεραπευτή  που  προτιμάει  ο  ασθενής  ή  η 

οικογένεια  του  παιδιού  και  που  είναι  ο  κατάλληλος    για  την  σωστότερη 

αντιμετώπιση  του  προβλήματος  του,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  των 

θεραπόντων  ιατρών  και  όχι  αναγκαστική  επιλογή  προσώπου  από  μια 

απρόσωπη  λίστα  ονομάτων  που  μπορεί  να  μην  πληρούν  τις 

προαναφερόμενες προϋποθέσεις. 

 Ελεύθερη  επιλογή  χωρίς  γεωγραφικούς  περιορισμούς  προς  τους 

περιθαλπόμενους  και  χωρίς    αναγκαστική  επιλογή  κάποιου  χώρου  στην 

περιοχή κατοικίας  τους,  εξαιτίας    της    χρονιότητας  των αναγκών    τους και 

του γεγονότος  ότι ως επί το πλείστον  έχουμε να κάνουμε με  πολύ σοβαρές 

παθήσεις  (π.χ.  εγκεφαλική  παράλυση,  αυτισμός,  κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις κ.α.) που χρίζουν ειδικευμένης  αντιμετώπισης. 

 Μη ύπαρξη επιβολής πλαφόν από τον ασφαλιστικό φορέα για τον αριθμό 

των  ασφαλισμένων  που  θα  εξυπηρετεί  ο  συμβαλλόμενος    ανά  μήνα.  Ο 

κάθε  συμβαλλόμενος  μπορεί  να  παρέχει  συγκεκριμένη  εξειδίκευση  που 

μπορεί  να είναι μοναδική και  να  χρειάζεται    να καλύψει    μεγάλο ποσοστό 

χρηστών (Π.Χ. όλο το λεκανοπέδιο ή όλο τον νόμο Θεσσαλονίκης). 

 Άμεση  καταβολή  των  χρημάτων  προς  του  συμβαλλόμενους  εντός  40 

ημερών  (σύμφωνα  με  το  ευρωπαϊκό  δίκαιο)  ώστε  να  μπορούν  οι 

συμβαλλόμενοι να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες και να εκπληρώνουν 

τις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μη ομαλή ροή χρημάτων  

από  τις  συμβάσεις  προς  στους  συμβαλλόμενους  (όπως  έχει  συμβεί  με 

ιατρούς και φαρμακοποιούς     θα μεταφερθεί   ως πρόβλημα   σε αυτόν τον 

ευαίσθητο  πληθυσμό  των  παιδιών/ενηλίκων    με  προβλήματα  και  ειδικές 

ανάγκες καθώς και στις οικογένειες τους.  



 Δυνατότητα  ύπαρξης  ιδιωτικών συμφωνητικών  με τους ‘πελάτες’ για την 

περαιτέρω    αμοιβή    του  κάθε  μήνα  για  το  ποσό  που  θα  υπερβαίνει  τα 

χρήματα της σύμβασης, ή για επιπλέον παροχές οι οποίες δεν καλύπτονται 

με τη σύμβαση. 

 

Η  παροχή  προς  αυτό  τον  πληθυσμό  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες,  απαιτεί  

υψηλή  ειδίκευση  σε  συγκεκριμένες  μεθόδους  και  τεχνικές  και  ειδικό  τρόπο 

αντιμετώπισης  και  είναι  μακροχρόνια.  Από  την  αποτελεσματικότητα  των 

θεραπευτικών  προγραμμάτων  και  το  σωστό  συντονισμό  αυτών,    εξαρτάται  η 

επιβίωση καθώς και η ποιότητα ζωής των ασθενών, ενηλίκων και παιδιών,  αλλά και 

των  οικογενειών  τους,  καθώς  και  η  κοινωνική  και  εκπαιδευτική  τους  πορεία  και 

ενσωμάτωση, ειδικά σ’ αυτήν τη δύσκολη οικονομική  περίοδο που διανύει η χώρα 

μας. 

Κύριε Αντιπρόεδρε,  

Θεωρούμε ότι: 

Η προσθήκη των θέσεων μας θα προσφέρει στον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας 

δικαιότερη  αντιμετώπιση  τόσο  στους  δικαιούχους  όσο  και  στους  παρόχους  των 

υπηρεσιών υγείας.  

Σε περίπτωση που δεν θα έχουμε απάντηση και ορισμό άμεσης συνάντησης   από 

τον φορέα σας, (αν και επιδιώκουμε εδώ και αρκετούς μήνες συνάντηση μαζί σας ή 

οποία  και  δεν  έχει  γίνει),  θα προβούμε σε  περεταίρω  κινητοποιήσεις  του  κλάδου 

καθώς και ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για  το θέμα μας με σκοπό 

την προάσπιση των θέσεων μας. 

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες 

Με εκτίμηση, 

 

Η Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Κυριακή Κεραμιώτου   Μαίρη Καραμπέτσου 


