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Θέμα: Περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος 

Λογοθεραπεστών. 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη Υπνπξγνί, 

Με ιύπε καο δηαβάζακε -δπζηπρώο κεηά ην πέξαο ηεο δηαβνπιεύζεσο- ην 

πεξηερόκελν ηνπ πξνηεηλόκελνπ Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο πεξί θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ 

θαη πξνϋπνζέζεσλ άζθεζεο επαγγέικαηνο Λνγνζεξαπεπηή ην νπνίν κεηά από κόιηο 

3 κήλεο αληηθαζηζηά ην ΠΔ176/2014 (ΦΕΚ 165 Α). Αξρηθά ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε 

ηελ αληίζεζε καο ζην Άξζξν 1 Παξάγξαθνο (γ), όπνπ ην Υπνπξγείν Υγείαο 

παξαθάκπηεη ηνλ ΔΟΑΤΑΠ θαζώο απαηηεί κόλν ηελ ηζνηηκία θαη όρη ηελ αληηζηνηρία ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδώλ ζε ζρέζε κε ηα πηπρία ησλ Ειιεληθώλ Σρνιώλ Λνγνζεξαπείαο. Με 

απηό ηνλ ηξόπν ππνβαζκίδεη ην ξόιν ηνπ ΔΟΑΤΑΠ  πνπ είλαη ην αξκόδην όξγαλν λα 

θξίλεη αλ όλησο έλα πηπρίν ηεο αιινδαπήο είλαη αληίζηνηρν ησλ Ειιεληθώλ Δεκόζησλ 

Σρνιώλ Λνγνζεξαπείαο.   Σηελ ζπλέρεηα, θαηά ηελ θξίζε καο, κε ηελ παξάγξαθν (δ) 

ηνπ Άξζξνπ 1 ππνβαζκίδνληαη άκεζα ηα πηπρία ησλ Τκεκάησλ Λνγνζεξαπείαο ησλ 

Σρνιώλ Επαγγεικάησλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο ησλ Αλώηαησλ Εθπαηδεπηηθώλ 

Ιδξπκάησλ Τερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο ηεο ρώξαο καο. Μαο είλαη αδύλαην λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ινγηθή ηεο ππνλόκεπζεο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ηεο 

απηνϋπνλόκεπζεο, αθνύ επί ηεο νπζίαο, κε ην ελ ιόγσ π/δ ην ίδην ην θξάηνο 

ππνβαζκίδεη ηα πηπρία πνπ δίδνληαη από ηα θξαηηθά ηκήκαηα θαη ελζαξξύλεη ηε 

θνίηεζε ζε αιινδαπά ηκήκαηα θαη θνιέγηα. 

Θεσξνύκε όηη ε εμίζσζε ελόο κεηαπηπρηαθνύ εηήζηαο δηάξθεηαο κε ηα πηπρία 

Αλώηαηεο Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, δελ πξέπεη λα ηζρύζεη θαζώο ε Λνγνζεξαπεία 

απνηειεί, δηεζλώο, αλεμάξηεηε επηζηήκε θαη όρη θιάδν ή εμεηδίθεπζε άιιε επηζηήκεο.  



Επηηξέςηε καο αθόκε λα εθθξάζνπκε ηελ έληνλε αληίζεζή καο θαη ηελ έθπιεμε 

πνπ καο πξνθιήζεθε από ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

δύν (2). Ο θιάδνο καο βηώλνληαο εδώ θαη δεθαεηίεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειιηπνύο 

λνκνζεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ επαγγεικαηηθώλ καο δηθαησκάησλ, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ θαη ηελ παξάλνκε δξαζηεξηόηεηα επαγγεικαηηώλ απηναπνθαινύκελσλ 

«Αηζζεηηθώλ», απεύρεηαη ηελ πξνώζεζε ηνπ επίκαρνπ π/δ κε ην νπνίν 

απηναπνθαινύκελνη «Λνγνζεξαπεπηέο» ζα ιάβνπλ ηα εύζεκα γηα ηελ επί δεθαεηίαο 

παξάλνκε δξαζηεξηόηεηά ηνπο. 

Δελ έρνπκε θακία ακθηβνιία, όηη κε ηνλ ίδην ηξόπν, ζα κπνξνύζαλ λα 

επηβξαβεπζνύλ ζην κέιινλ θαη όζνη αζθνύλ άιια επαγγέικαηα πνπ εληάζζνληαη 

ζηνλ θιάδν ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο θαη γηα ην ιόγν απηό 

ζπζηξαηεπόκαζηε κε ην Σύιινγν Επηζηεκόλσλ Λνγνπαζνιόγσλ - Λνγνζεξαπεπηώλ 

Ειιάδνο, αλακέλνληαο από ην Υπνπξγείν λα ιάβεη ππόςε ηηο ζνβαξέο ηνπ 

επηζεκάλζεηο, θαη λα επαλεμεηάζεη ην ζρεηηθό π/δ κε γλώκνλα ηε δηαθύιαμε ηεο 

δεκόζηαο πγείαο θαη ηελ  πξνάζπηζε ηεο επηζηήκεο ηεο Λνγνζεξαπείαο κέζσ ηεο 

λόκηκεο άζθεζεο απηήο, από επαγγεικαηίεο κε αληίζηνηρε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε 

θαη όρη από εκπεηξνηέρλεο πνπ εθκεηαιιεύηεθαλ ηελ απνπζία λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ. 

Εθθξάδνπκε ηελ έληνλε αλεζπρία καο θαη ειπίδνπκε λα εγθαηαιεηθζνύλ πξαθηηθέο 

εμππεξέηεζεο ζθνπώλ αιιόηξησλ πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ. 

Με εθηίκεζε, 

-Για το Δ του υλλόγου Πτυχιοφχων και Εργαςτηριοφχων Αιςθητικών Ανατολικήσ 

Μακεδονίασ-Θράκησ 

Θ πρόεδροσ 

 

ΒΑΡΣΗΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

Σηλ:25410 77662   E-mail: speaamth@gmail.com 

 

-Για το Δ του υνδζςμου Επαγγελματιών Αιςθητικών Ελλάδοσ 

Θ πρόεδροσ 

 

ΛΙΓΝΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 

Σηλ:210 3213921       E-mail: info@sepae.gr 
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-Για το Δ τησ Ζνωςησ Διπλωματοφχων Αιςθητικών Κρήτησ 

Θ πρόεδροσ  

 

ΜΑΡΚΑΚΘ ΕΤΘ 

Σηλ:2810 280428    E-mail: info@markaki-beaute.gr 

 

-Για το Δ του υλλόγου Επαγγελματιών Αιςθητικών Δωδεκανήςου & Κυκλάδων Νοτίου 

Αιγαίου 

Θ πρόεδροσ 

 

ΠΑΠΑΑΒΒΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 

Σηλ:22410 29504        E-mail: katerinadayspa@yahoo.gr 
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