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ΘΕΜΑ:	Αίτημα	του	Συλλόγου	Ελλήνων	Εργοθεραπευτών	σχετικά	με	την	
κοστολόγηση	της	Εργοθεραπευτικής	συνεδρίας	

	
	
	

Αξιότιμη κα Κουλούρη, 

Με αφορμή την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012, 

κατά  την  οποία  διαπιστώθηκε  ότι  προκύπτουν  σοβαρά  προβλήματα  στην 

κοστολόγηση  της  εργοθεραπευτικής  συνεδρίας,  θα  θέλαμε  να  γνωρίζετε  τα 

παρακάτω: 

 Η  εργοθεραπευτική  πράξη,  σύμφωνα  με  το  κρατικό  τιμολόγιο  και  με  τις 

διατάξεις που ίσχυαν ως 31/12/2011, η εργοθεραπευτική πράξη αμοιβόταν 

με 1,23 ευρώ. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεχιζόμενη επί χρόνια απαξίωση της 

εργοθεραπευτικής συνεδρίας δεν μπορεί να συνεχιστεί εις βάρος των 2.000 

συναδέλφων,  πανελληνίως  και  κυρίως  εις  βάρος  των  ληπτών 

εργοθεραπευτικών υπηρεσιών. 

 Από την απόφαση 12 της 228ης ολομέλειας 14/2/11 του ΚΕΣΥ, σύμφωνα με 

την  οποία  η  φυσικοθεραπευτική  πράξη  γίνεται  φυσικοθεραπευτική 

συνεδρία και την κατάργηση των επιμέρους φυσικοθεραπευτικών πράξεων, 



ανακύπτει πρόβλημα ερμηνείας και αμοιβής της εργοθεραπευτικής πράξης, 

αφού  αυτή  ανήκει  στις  φυσικοθεραπευτικές  πράξεις  που  ίσχυαν  με  το 

προηγούμενο καθεστώς. 

 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  σε  βάθος  τον  ενιαίο  κανονισμό  του  ΕΟΠΥΥ  διαπιστώνεται  ότι 

στο  άρθρο  14  η  εργοθεραπεία  αμοίβεται  ως  εργοθεραπευτική  πράξη  στο 

εξευτελιστικό ποσό του 1,23 ευρώ – μηνιαία 24,6 ευρώ), ενώ στο άρθρο 17 

περί  ειδικής  αγωγής,  η  εργοθεραπεία  εναρμονίζεται  με  την  ορθότερη 

αμοιβή  των 15  ευρώ ανά συνεδρία. Αυτή η  τοποθέτηση  του νομοθέτη στο 

άρθρο  17  μας  βρίσκει  απόλυτα  σύμφωνους  και  δημιουργεί  ρεαλιστικές 

συνθήκες  και  σωστές  προϋποθέσεις  για  τη  σύναψη  συμβάσεων  με  τον 

ΕΟΠΥΥ. Όπως αντιλαμβάνεστε κανένας επαγγελματίας εργοθεραπευτής δεν 

θα μπει στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων για 24,6 ευρώ το μήνα και θα 

δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα αντιμετώπισης στην αμοιβή του κλάδου με 

δύο  διαφορετικές  τιμές  (παιδιά  15  ευρώ‐ενήλικες  1,23  ευρώ),  ενώ  θα 

ανακύψει και νομικό ζήτημα περί αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Οι προτάσεις μας είναι: 

 Να  καθιερωθεί  ο  όρος  εργοθεραπευτική  συνεδρία  αντί  της 

εργοθεραπευτικής πράξης 

 Να οριστεί ενιαία αμοιβή της εργοθεραπευτικής συνεδρίας στο ποσό των 15 

ευρώ,  επαυξημένη  κατά  50%  για  τις  κατ’οίκον  συνεδρίες,  γεγονός  που 

συμφέρει  ασφαλώς  και  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  και  εξασφαλίζει  μια 

αξιοπρεπή  και  επιστημονική  παρουσία  της  εργοθεραπείας  στο  χώρο  της 

υγείας.  Στο  σημείο αυτό  θα  θέλαμε  να  επισημάνουμε  ότι  γνωρίζουμε από 

καταγγελίες,  ότι  σε  μεγάλα  κέντρα  αποκατάστασης  η  παροχή  της 

εργοθεραπείας  αμοίβεται  με  τεράστια  ποσά,  γεγονός  που  καθιστά  σαφώς 

άνιση  μεταχείριση  και  αθέμιτο  ανταγωνισμό  προς  τους  ιδιώτες 

εργοθεραπευτές. 

 



 

Ολοκληρώνοντας ζητάμε: 

 Να  τροποποιήσετε  άμεσα  το  άρθρο  14  του  ΕΟΠΥΥ  με  νέο  προεδρικό 

διάταγμα, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με το άρθρο 17 

 Να υπάρξει σαφής ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 17 για την αμοιβή 

της εργοθεραπευτικής συνεδρίας με 15 ευρώ ανά συνεδρία προς όλους 

τους ασφαλιστικούς φορείς, ώστε να αποσαφηνιστεί η νέα συνθήκη και 

να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα. 

Περιμένουμε  άμεσα  την  επίσημη  απάντηση  σας,  ώστε  να  λήξει  αυτή  η  ασαφής 

περίοδος του ‘πως και τι ισχύει’ στην ερμηνεία του κανονισμού του ΕΟΠΥΥ. 

Είμαστε  αποφασισμένοι  να  διεκδικήσουμε  ισότιμη  αντιμετώπιση  του  κλάδου 

απέναντι σε συναφείς και όμορες ειδικότητες (φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία) με 

κάθε ένδικο μέσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Με εκτίμηση, 
 

 
Η Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας 

 
 
 
 
 
 

 
Κυριακή Κεραμιώτου                                               Μαίρη Καραμπέτσου 

 
 

 

 

ΚΟΙΝ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Βουδούρη 
            Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κο Σουλιώτη 
           Σύμβουλο Προέδρου ΕΟΠΥΥ, κο Αλουμανή 
           Πρόεδρο ΚΕΣΥ, κο Σερέτη 
 

 
 
 


