
Ειδική Αγωγή: Στο ΣτΕ κατά των voucher oι θεραπευτές 
 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπουργικής απόφασης που επιβάλλει την 
αμοιβή τους με voucher προσέφυγαν όλες οι ειδικότητες θεραπευτών Ειδικής Αγωγής 
(λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κτλ). 
 

Στις αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν ήδη κατατεθεί υποστηρίζουν πως πρόκειται για 
μέτρο αντισυνταγματικό που θίγει, μεταξύ άλλων, την αρχή της ισότητας, της συμβατικής και 
οικονομικής ελευθερίας αλλά και το δικαίωμα της περιουσίας που προστατεύεται από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  
 

Το Yπουργείο Υγείας περικόπτει αυθαίρετα τον προϋπολογισμό της Ειδικής Αγωγής 
χωρίς να έχει προηγηθεί καμία μελέτη ή τουλάχιστον μια καταγραφή των αναγκών του 
πληθυσμού. Το εφεύρημα για να επιτευχθεί η μείωση της δαπάνης είναι το voucher-κουπόνι, 
αφού κανείς ιδιώτης θεραπευτής δεν είναι ήδη συμβεβλημένος, ούτε και προτίθεται να 
συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ. 
 

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το κουπόνι αυτό ο θεραπευτής θα το καταθέτει στον ΕΟΠΥΥ 
για να αποζημιωθεί σε άγνωστο χρόνο, χωρίς να γνωρίζει την αξία του. Γνωρίζει όμως, εκ των 
προτέρων, πως η όποια αξία του κουπονιού θα υπόκειται σε διπλό υποχρεωτικό «ψαλίδι» 
(rebate και clawback). 
 

Πέραν των προφανών δυσμενέστατων συνεπειών στο θεραπευτικό έργο, η υπουργική 
απόφαση ουσιαστικά εξομοιώνει τους ιδιώτες μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ θεραπευτές, 
με άλλους συμβεβλημένους παρόχους.  
 

Ουσιαστικά, η υπουργική απόφαση επιβάλλει στους θεραπευτές την αμοιβή τους 
απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ, με τον οποίο δεν έχουν και ούτε θέλουν να έχουν απολύτως καμία 
σχέση. Δρώντας μονοπωλιακά, ο ΕΟΠΥΥ τους επιβάλλει να συμβληθούν μαζί του και μάλιστα 
με επαχθείς όρους. Μάλιστα, το ήδη εν ισχύ νομικό πλαίσιο ορίζει ρητά πως το voucher που 
υπόκειται σε διπλή υποχρεωτική μείωση της αξίας του, αφορά μόνο οικειοθελώς 
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους και όχι ιδιώτες επιστήμονες που δεν έχουν κανενός 
είδους συνεργασία μαζί του. 
 

«Χωρίς καμία  ουσιαστική προεργασία και με τρόπο αιφνιδιαστικό το Υπουργείο Υγείας 
προκαλεί χάος στην Ειδική Αγωγή. Επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο θεραπευτικό έργο και 
βυθίζει στην αβεβαιότητα για το μέλλον χιλιάδες παιδιά, γονείς και  θεραπευτές», δηλώνει η 
Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συντοντιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, Φιλιώ Βλάχου.   
 

«Ξεκαθαρίζουμε με τον πλέον απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο πως δεν πρόκειται 
ούτε τώρα, ούτε και στο μέλλον, να συμβληθούμε με τον ΕΟΠΥΥ, όσα τεχνάσματα κι αν 
απεργαστεί το Υπουργείο Υγείας. Η επίταξη ιδιωτών θεραπευτών που επιχειρείται εμμέσως θα 
πέσει στο κενό», αναφέρει ο Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συντονιστικού Θεραπευτών 
Ειδικής Αγωγής, Παναγιώτης Μπούρος. 
 

Σε κάθε περίπτωση, οι θεραπευτές θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται το δικαίωμα των 
παιδιών να λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία, παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης εκ 
μέρους των ιθυνόντων.  
 


