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Θεσσαλονίκη 24-04-2017 
 
 
 

Προς:  τον κύριο Δημήτριο Αναγνωστόπουλο 

Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για θέματα 

Ειδικής Αγωγής και Θεραπείας 

 

Προς: τα μέλη της επιτροπής 

 

Θέμα: Ειδική Αγωγή και Θεραπείες – υπογραφή πορίσματος 

 
 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιστημονικής επιτροπής του 

Υπουργείου Υγείας επί θεμάτων Ειδικής Αγωγής-Θεραπείας και την παραλαβή 

του τελικού πορίσματος μας ζητείται να υπογράψουμε τις θέσεις αυτού του 

πορίσματος. 

Παρά το γεγονός ότι διατυπώσαμε τόσο στο πλαίσιο της επιτροπής όσο 

και εγγράφως τις ενστάσεις μας, αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη. Συγκεκριμένα 

διατηρούμε έως σήμερα αυτές τις ενστάσεις, οι οποίες αφορούν τόσο τους 

τρόπους λειτουργίας της επιτροπής όσο και το αποτέλεσμα της. 

Α.  Δηλώσαμε εξ αρχής ότι η επιτροπή είναι μια προσχηματική διαδικασία, η 

οποία είχε ως έμμεσο στόχο να ετοιμάσει το δρόμο για την υπογραφή των 

συμβάσεων μεταξύ θεραπευτών και ΕΟΠΥΥ. 

Β.  Παρά το γεγονός ότι το προεδρείο της επιτροπής διατύπωσε ρητά, ότι οι 

εργασίες της διέπονται από αμιγώς επιστημονικό χαρακτήρα, εντούτοις στην 

πράξη το επιστημονικό περιεχόμενο, το οποίο συζητήθηκε, ήταν περιορισμένο 

σε αντίθεση με το οικονομικό αποτέλεσμα που τελικά επιτεύχθηκε. Επιπλέον 

διατυπώθηκε ρητά στο πλαίσιο της επιτροπής ότι η χρονική διάρκεια εκπόνησης 

των εργασιών της δε θα επέτρεπε την εις βάθος επιστημονική συζήτηση. 

Γ.  Η επιλογή των μελών της επιτροπής έγινε με αυθαίρετο τρόπο. Συνυπήρχαν 

στην ίδια επιτροπή εκπρόσωποι του ιατρικού κλάδου και των θεραπευτικών 

επαγγελμάτων καθώς και εκπρόσωποι των ομοσπονδιών και συλλόγων γονέων 

και κηδεμόνων καθώς και εκπρόσωποι μη θεραπευτικών επαγγελμάτων. 

Πρακτικά και εμπειρικά ωστόσο δεν τεκμηριώνεται ότι οι αποδέκτες των 

θεραπειών μπορούν να συμμετέχουν στην τελική απόφαση του είδους και του 

πλήθους των θεραπειών που τους παρέχονται. 

Δ.  Στην επιτροπή δεν εκπροσωπούνταν όλες οι ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες 

έχουν το δικαίωμα συνταγογράφησης. 
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Ε.  Στην επιτροπή δεν εκπροσωπούνταν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία παρά μόνον 

ο ΕΟΠΥΥ ως πάροχος υπηρεσιών υγείας. 

ΣΤ. Τέλος στο πλαίσιο της επιτροπής ήταν εμφανής η διάκριση ανάμεσα στις 

ιατρικές και θεραπευτικές ειδικότητες. Η επεξεργασία και η κατάθεση 

προτάσεων για το είδος και το πλήθος των θεραπειών έγινε από τις ιατρικές 

ειδικότητες χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των εκπροσώπων των 

θεραπευτών. 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή θεωρούμε ότι το 

αποτέλεσμα και ο στόχος της επιτροπής δε θα οδηγήσει στη βελτίωση των 

θεραπευτικών υπηρεσιών, αντίθετα θα δυσκολέψει το έργο μας, ο σύλλογος μας 

δε συνηγορεί στην υπογραφή του πορίσματος. 

 

 

Με τιμή 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.    Ο εκπρόσωπος του Δ.Σ 

Μιχάλης Τόσκας     Διομήδης Ψωμόπουλος 

  


