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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) 

καταγγέλλει τις ενέργειες της κυβέρνησης οι οποίες ανοίγουν την πόρτα σε 

άτομα με ελλιπή τυπικά προσόντα να ασκούν την επιστήμη της Λογοθεραπείας.  

Εν μέσω εθνικού πένθους και στο πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής ψηφίζεται 

σήμερα τροπολογία η οποία: α) νομιμοποιεί τους αποφοίτους κέντρων ελευθέρων 

σπουδών εξισώνοντας την πρακτική εμπειρία τους με τα πτυχία λογοθεραπείας β) 

νομιμοποιεί αποφοίτους μεταπτυχιακών λογοθεραπείας της αλλοδαπής χωρίς 

δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος στην χώρα κτήσης του τίτλου σπουδών γ) 

παρατείνει την περίοδο προσκόμισης δικαιολογητικών των επαγγελματιών που 

εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις για ακόμα ένα έτος (ήταν ήδη δύο έτη).  

Αφού πέρασαν 15 χρόνια για να ρυθμιστεί νομοθετικά το επάγγελμα του 

λογοθεραπευτή (ΠΔ 176/2014), αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το ξαναρύθμισε (ΠΔ 

49/2016), επιστρέφει για να το «ξαναρυθμίσει» με την επίμαχη τροπολογία την 

οποία εισηγήθηκαν οι βουλευτές κ.κ. Λιβανίου και Παπαδόπουλος.  

Όλοι οι πτυχιούχοι επιστήμονες του κλάδου μένουμε απορημένοι θεατές εμπρός 

στην στάση της κυβέρνησης που δεν διστάζει μπροστά στην υποτίμηση μιας 

επιστήμης υγείας που υπηρετεί ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.  

Ο καθένας λοιπόν ας αναλάβει τις ευθύνες του! 

 

Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΛΛΕ στον 

σύνδεσμο: https://www.selle.gr/news.php?nid=218 

 

 
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 1300 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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