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ΠΡΟΣ: Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Πλαγιανάκο
Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλο
ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση χρηστών πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ για τη βεβαίωση εκτέλεσης της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης
από θεραπευτές ειδικής αγωγής»
Ο Σύλλογός μας είναι θετικός σε οποιαδήποτε ενέργεια στοχεύει στην μείωση της ταλαιπωρίας των
ασφαλισμένων. Επίσης, δεν έχουμε καμία αντίρρηση στο να διατηρεί ο ΕΟΠΥΥ στο αρχείο του τα δικαιολογητικά
νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος των μελών μας, τα οποία, άλλωστε δικαιολογητικά πολλές φορές έχουν
υποβληθεί και υποβάλλονται στις αρμόδιες ΠΕΔΙ. Με έκπληξη, ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι οι θεραπευτές ειδικής
αγωγής καλούνται να αποκτήσουν κωδικούς eΔΑΠΥ προκειμένου να εγγραφούν‐πιστοποιηθούν ως χρήστες στην
πλατφόρμα που χρησιμοποιούν και οι συμβεβλημένοι ιατροί! Στην πλατφόρμα αυτή, μάλιστα, μεταξύ άλλων,
ζητείται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του θεραπευτή, κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων, αφού η επεξεργασία του δεδομένου αυτού δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό: Οι
λογοθεραπευτές δεν έχουμε οικονομικές συναλλαγές με τον ΕΟΠΥΥΥ, αφού δεν είμαστε συμβεβλημένοι παρά
μόνο με τους θεραπευόμενους/πελάτες τους. Επίσης δεν έχουμε αποδεχθεί την πληρωμή μας από τον ΕΟΠΥΥ
μέσω της βεβαίωσης (voucher) που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633/15.6.2018 (ΦΕΚ Β’
2284/15.6.2018) υπουργική απόφαση (ως γνωστόν εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως κατ’ αυτής).
Ως εκ τούτου, αναρωτιόμαστε για την σκοπιμότητα της αποφάσεώς σας που περιλαμβάνεται στην από
18.4.2019 ανακοίνωσή σας. Δυστυχώς, οι αιφνιδιαστικές κάθε φορά αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ, χωρίς να εξηγηθεί η αναγκαιότητα κάθε μέτρου και χωρίς καν να ζητηθεί η άποψη των θεραπευτών
ειδικής αγωγής, μέσω των αρμόδιων συλλογικών τους οργάνων, δεν δημιουργούν ικανές προϋποθέσεις για την
αποδοχή τους.
Για τον λόγο αυτό συγκαλέσαμε έκτακτη Γ.Σ. των μελών μας, η οποία ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν
αποδεχόμαστε την εγγραφή – πιστοποίηση στην πλατφόρμα που αναφέρεται στην από 18.4.2019 ανακοίνωσή σας
(Θέμα: «Σχετικά με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ειδικής αγωγής»), αφού αυτή αφορά ιατρούς και
συμβεβλημένους παρόχους, ενώ αδιευκρίνιστη παραμένει σύμφωνα με τα παραπάνω η σκοπιμότητά της.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επανεξετάσετε το παραπάνω θέμα, το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί το
συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μπορέσουν οι ασφαλισμένοι να εξυπηρετηθούν λαμβάνοντας την
αποζημίωση που δικαιούνται.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Μύρκος

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Ρόγκας

