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            ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΠΣΕ 
 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

(αντί του δικαιούχου) 

Εισαγωγικά θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: 

Ο θεραπευτής (εν προκειμένω ο Εργοθεραπευτής), εκτελεί τις αναγκαίες κατά 

περίπτωση  πράξεις ειδικής αγωγής προς τους δικαιούχους (παιδιά), βάσει της 

ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. 

Εν συνεχεία οι δικαιούχοι (γονείς), προκειμένου να αποζημιωθούν από τον 

ΕΟΠΥΥ, καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή την απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.  

Ωστόσο υπήρξαν πληροφορίες  μελών, οι οποίοι ενημέρωσαν τον ΠΣΕ, ότι τους 

ζητήθηκε από τοπικές ΠΕ.ΔΙ., να υποβάλλουν οι ίδιοι τα δικαιολογητικά των 

δικαιούχων, δικαιολογητικά τα οποία πλην των άλλων πληροφοριών, περιέχουν 

και «δεδομένα» ανήλικων τα οποία ανήκουν στην «ειδική κατηγορία 

δεδομένων» (ευαίσθητα δεδομένα κατά την παλαιότερη ορολογία). 

Να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε επίσημο αίτημα (π.χ. μέσω επίσημου εγγράφου, 

email κ.λ.π.), αλλά ούτε και επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ, όπου θα 

έπρεπε να διευκρινίζονται οι σκοποί του εν λόγω αιτήματος αλλά και η 

διαδικασία υλοποίησης αυτού λεπτομερώς (νομική βάση επεξεργασίας, σκοπός 

επεξεργασίας, αποδέκτες δεδομένων, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κ.λ.π.). 

Ο εργοθεραπευτής που παρέχει υπηρεσίες προς δικαιούχους, ΔΕΝ έχει ουδεμία 

συμβατική υποχρέωση με τον ΕΟΠΥΥ και η όποια συμβατική του υποχρέωση  



2 

 

εξαντλείται με το να παρέχει υπηρεσίες εργοθεραπείας προς του δικαιούχους 

εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά κατά περίπτωση. 

Η διαδικασία αποζημίωσης των δαπανών, βαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, ουσιαστικά ζητείται από μέλη του ΠΣΕ, να 

προβούν σε διαδικασία η οποία ΔΕΝ προβλέπεται σε κανενός είδους σύμβαση 

αλλά ούτε σε συγκατάθεση του λήπτη της υπηρεσίας. 

Επί του ζητήματος: 

Ως «επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, νοείται πλην άλλων 

περιπτώσεων και η «κοινολόγηση και διαβίβαση» όπως και η «η διάδοση ή 

κάθε άλλη μορφή διάθεσης». 

Επίσης, οποιαδήποτε «επεξεργασία δεδομένων» είναι σύννομη πλην των 

άλλων περιπτώσεων, εφόσον είναι αναγκαία  στα πλαίσια σύμβασης ή το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει. Ακόμα όμως και να εκπληρωνόταν 

η προϋπόθεση της «νομιμότητας / νομικής βάσης»   της εν λόγω επεξεργασίας,  

θα έπρεπε να διευκρινίζονται λεπτομερώς τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα των 

συμμετεχόντων σε αυτή τη διαδικασία, λόγω του ότι επιπλέον επεξεργάζονται  

δεδομένα «ειδικής κατηγορίας» ανήλικων (αποδέκτες δεδομένων, σκοπός, 

τρόπος αποστολής, διασφάλιση τήρησης προθεσμιών κ.λ.π. ). 

Εν προκειμένω, ο θεραπευτής (εργοθεραπευτής), δεν είναι συμβαλλόμενο 

μέρος σε κάποια σύμβαση έτσι ώστε η εν λόγω «επεξεργασία» να αποτελεί 

συμβατική υποχρέωση, αλλά ούτε διαθέτει τη συναίνεση του «υποκείμενου 

επεξεργασία» (παιδιού/γονιού). 

Συνεπώς, οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια εκ μέρους του θεραπευτή 

(εργοθεραπευτή), συνιστά «μη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων» 

Μπρης Δημήτρης 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ΠΣΕ  


