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Θέμα: Διαμαρτυρία για αλλαγή στη νομοθεσία για πρόσληψη αναπληρωτών λογοθεραπευτών στην 

Ειδική Αγωγή 

Κύριοι 

Με μεγάλη μας απογοήτευση και δικαιολογημένη αγανάκτηση είδαμε την δημοσίευση τόσο της  νέας 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2217/18-07-2016) που καθορίζει τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις 

διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στην Ειδική Αγωγή, όσο και της υπ’ αρ. πρωτ. 

118640/Δ3/19-7-2016 πρόσκλησης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων 

από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής 

Παιδείας) για το σχολικό έτος 2016-2017. 

Η απόφαση του Υπουργείου σας για την κατάρτιση ενός ενιαίου πίνακα για τους κλάδους ΠΕ 21 και ΠΕ 26 

θεραπευτών λόγου, σε συνδυασμό με την απαίτηση πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 

(πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, μόνο από τους αποφοίτους των Ελληνικών 

ΤΕΙ, έχουν σαν συνέπεια οι απόφοιτοι των Ελληνικών ΤΕΙ (αν δεν έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 

ΑΣΠΑΙΤΕ) να κατατάσσονται αναπόφευκτα χαμηλότερα στους πίνακες κατάταξης για τους παραπάνω 

κλάδους. 

 

 

 

Member of IALP 

ΑΘΗΝΑ:  25/07/2016 
ΑΡ. ΠΡ.:  428 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ(ΣΕΛΛΕ) 
Ακαδημίας 91-93 
106 77, Αθήνα 
Τ.Θ.: 3918 Τ.Κ.: 10210 
 
Tel:+302103848362 
Fax:+302102519691 
email:info@selle.gr 
web: www.selle.gr 
 

Προς: 

Υπουργό Παιδείας, κ. Φίλη 

Αναπληρώτρια Υπ. Παιδείας, κα Αναγνωστοπούλου 

Γεν. Γραμματέα Υπ. Παιδείας, κ. Παντή 

Διευθύντρια Γεν. Δ/νσης Σπουδών, κα Μπάρλα 

Διευθυντή Δ/νσης Ειδικής Αγωγής, κ. Λολίτσα 

mailto:info@selle.gr


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ    
ASSOCIATION OF SCIENTISTS OF SPEECH PATHOLOGY/SPEECH THERAPY OF GREECE 

 
 

Η στάση σας αυτή μπορεί να έχει μόνο μία εκ των δύο ακόλουθων εξηγήσεων: είτε δεν έχετε 

συνειδητοποιήσει ότι κατ’αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα αποκλείετε τους αποφοίτους των 

Ελληνικών ΑΤΕΙ (που δεν έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ) από τις εν λόγω θέσεις, είτε 

εσκεμμένα επιλέγετε για τις θέσεις αυτές τους αποφοίτους των αλλοδαπών σχολών λογοθεραπείας 

[«Περίπτωση 1» της πρόσκλησης] και όσους έχουν βασικό τίτλο σπουδών σε άλλη επιστήμη και 

μεταπτυχιακές σπουδές στην λογοθεραπεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή [«Περίπτωση 2» της 

πρόσκλησης]. 

Ο Σύλλογός μας, εκπροσωπώντας ως επί το πλείστον τους αποφοίτους των Ελληνικών ΑΤΕΙ, είναι αντίθετος 

με τις εν λόγω αποφάσεις, οι οποίες είναι εκτός από κατάφορα άδικες και προδήλως παράνομες. Διότι δεν 

είναι δυνατόν να απαιτείται μόνο από τους αποφοίτους των Ελληνικών ΤΕΙ λογοθεραπείας πτυχίο 

παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ως απόδειξη της παιδαγωγικής επάρκειας ενώ αντίθετα η 

παιδαγωγική επάρκεια όλων των αλλοδαπών τίτλων σπουδών στην επιστήμη (από όποια χώρα, όποιο 

πανεπιστήμιο και όποια σχολή και αν προέρχονται) αλλά και όλων των μεταπτυχιακών τίτλων στην 

επιστήμη (όποιος και να είναι ο βασικός τίτλος σπουδών) να τεκμαίρεται άνευ ετέρου και να μην υπάρχει 

καμία ανάλογη απαίτηση. 

Με το παρόν σας καλούμε να άρετε άμεσα την κατάφορη αδικία που θεσπίζετε με τις εν λόγω αποφάσεις 

και να αποκαταστήσετε την τάξη, δείχνοντας λίγο από την εμπιστοσύνη που θα περίμενε κανείς να έχει το 

Υπουργείο Παιδείας στα πτυχία λογοθεραπείας που το ίδιο απονέμει... 

 

Μετά τιμής, 

 

 

     Η Πρόεδρος                                                                                                     Η Γ. Γραμματέας 

 

 

Βλάχου Τριανταφυλλιά                               Παναγιωτίδη Σοφία                                                                                 


