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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Φωτογραφικές άδειες» λογοθεραπευτών με άρωμα εκλογών 

Ο ΣΕΛΛΕ καταγγέλλει για άλλη μία φορά τις ενέργειες της ηγεσίας του Υπουργείου 

Υγείας που με νέα τροπολογία (27-9-18) τροποποιεί την τροπολογία που ψήφισε μόλις 

δύο μήνες πριν (26-7-18), για χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

λογοθεραπευτή σε άτομα με ελλιπή προσόντα!!! 

Η τροπολογία αφορά ξανά το πολύπαθο ΠΔ 49/2016 (ΦΕΚ 80/5-5-16) που βρίσκεται ήδη 

στην κρίση της δικαιοσύνης και φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει είναι οι 

τροπολογίες που ψηφίζονται σε άσχετα νομοσχέδια.  

Στόχος του Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού και του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη 

είναι να δώσουν φωτογραφικές άδειες σε μεταπτυχιακά του εξωτερικού χωρίς 

επαγγελματικά δικαιώματα στην χώρα κτήσης του τίτλου, καταργώντας την προσκόμιση 

κάθε σχετικού εγγράφου. Έτσι, ο δρόμος ανοίγει σε κάθε ενδιαφερόμενο στην Ελλάδα να 

«βαφτιστεί» λογοθεραπευτής, την στιγμή που σε κάθε άλλο κράτος της αλλοδαπής η 

πρόσβασή του στο επάγγελμα είναι αδύνατη.  

Ο ΣΕΛΛΕ δεν θα σταματήσει να καταγγέλλει τις πολιτικές πράξεις αυτής της κυβέρνησης 

που ξεκάθαρα και χωρίς αιδώ νομοθετεί προκειμένου να εξυπηρετήσει στα πλαίσια της 

ψηφοθηρίας.  

Η χώρα αυτή διεξήγαγε νόμιμες πανελλήνιες εξετάσεις και οι βάσεις για την εισαγωγή 

στα τμήματα λογοθεραπείας κυμάνθηκαν από 16.999 έως 15.750 μόρια. Οι εισακτέοι 

κόπιασαν για να κατακτήσουν μία θέση και θα συνεχίσουν να κοπιάζουν για 4 

τουλάχιστον χρόνια για να πάρουν το πτυχίο τους. Και ως επιβράβευση η κυβέρνηση με 

τα νομοθετήματά της καταργεί κάθε έννοια αξιοκρατίας δείχνοντάς τους ουσιαστικά τον 

δρόμο της μετανάστευσης.  

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση με τις ενέργειες της μειώνει δραματικά το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ελπίζουν σε μία καλύτερη 

ποιότητα ζωής, η οποία εξαρτάται από τις υπηρεσίες αυτές.  

Όλη η επιστημονική κοινότητα των λογοθεραπευτών παρακολουθεί αυτές τις πολιτικές 

ενέργειες και σίγουρα δεν θα τις ξεχάσει όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης.  

 
Ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων - Λογοθεραπευτών Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.) ιδρύθηκε το 2002 από τους αποφοίτους 
των ανώτερων ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Πρόκειται για επιστημονικό - επαγγελματικό Σύλλογο 
που σκοπός του είναι η προώθηση της επιστήμης της Λογοθεραπείας. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 1200 μέλη, 
αποτελώντας τον πολυπληθέστερο και αντιπροσωπευτικό σύλλογο λογοθεραπευτών στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Λ.Λ.Ε είναι 
νομίμως αναγνωρισμένο επαγγελματικό σωματείο (Αρ. Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 1544/2002) και μέλος του 
International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP). 
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