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ΘΕΜΑ: Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλµατος των λογοθεραπευτών. 
 
 
Αγαπητέ κ. Ξανθέ, 

σας γράφω µε την ιδιότητά µου ως Πρόεδρος του Τµήµατος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), και ως 

το πρώτο µέλος ΔΕΠ που διορίστηκε στο Τµήµα, όταν αυτό ιδρύθηκε, το 1996. Μετά από αναµονή 18 ετών, είχαµε 

πληροφορηθεί µε µεγάλη χαρά, στην εκπνοή της περασµένης χρονιάς, την έκδοση των αδειών άσκησης επαγγέλµατος 

λογοθεραπευτή. Ως εκ τούτου, µας εξέπληξε ιδιαίτερα όταν, µόλις 3 µήνες αργότερα, οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης 

του επαγγέλµατος επανεξετάζονται.  

Να διευκρινίσω ότι δεν είµαι λογοθεραπεύτρια, αλλά γλωσσολόγος. Συνεπώς, τα κίνητρά µου δεν είναι 

επαγγελµατικά ή συνδικαλιστικά και ούτε θίγονται άµεσα οι φοιτητές µας ή εγώ η ίδια από την επανεξέταση των όρων 

και προϋποθέσεων. Τα κίνητρά µου πηγάζουν από τη θητεία µου ως εκπαιδευτικός σε ένα Τµήµα που εκπαιδεύει 

λογοθεραπευτές – µε καλή φήµη θα ήθελα να πιστεύω – εδώ και αρκετά χρόνια, και ως εκπαιδευτικός σε διαρκή επαφή 

µε ό,τι συµβαίνει στον υπόλοιπο κόσµο ως προς την εκπαίδευση φοιτητών που στη συνέχεια ασκούν το επάγγελµα του 

λογοθεραπευτή. Σας γράφω λοιπόν σχετικά µε δύο σηµεία στα οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια και οι απαιτούµενες ικανότητες των ατόµων που θα ασκούν το επάγγελµα του 

λογοθεραπευτή µετά την τροποποίηση/αντικατάσταση του ΠΔ της 31.12.2014. 

 

Το πρώτο σηµείο αφορά το εδάφιο 1δ. του άρθρου 01 (Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλµατος) που έχει τεθεί 

προς διαβούλευση, και έχω να επισηµάνω τα εξής:  

Σε όλα τα µέρη του κόσµου που παρέχεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος λογοθεραπευτή σε άτοµα µε πρώτο 

πτυχίο άλλο από Λογοθεραπείας και µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Λογοθεραπείας, ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

απονέµεται τουλάχιστον µετά από δύο έτη σπουδών (βλέπε ΗΠΑ και Ηνωµένο Βασίλειο). Να τονίσω ότι δεν πρόκειται 

για δύο ακαδηµαϊκά έτη, αλλά για δύο ηµερολογιακά έτη, δηλ. 24 µήνες – µέσα στους οποίους ο φοιτητής διδάσκεται τα 

απαραίτητα µαθήµατα, αλλά και διεξάγει πλήθος κλινικών ωρών, οι οποίες είναι ανθρωπίνως αδύνατο να καλυφθούν στο 

διάστηµα ενός έτους. Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα, απαιτούνται επιπλέον και κάποια προπτυχιακά µαθήµατα για να 

συµπληρωθούν υπάρχοντα κενά. Συνεπάγεται λοιπόν ότι ο «µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Λογοθεραπεία της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους» που περιγράφεται στο εν λόγω εδάφιο είναι 



ανεπαρκής, και αποτελεί σοβαρό λάθος που θα πρέπει να διορθωθεί. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης έτσι ώστε 

ακόµη και όταν οι µεταπτυχιακές σπουδές είναι διετείς, αυτές να είναι κλινικές, όχι ερευνητικές.  

 

Το δεύτερο σηµείο αφορά το εδάφιο 1. του άρθρου 02 (Μεταβατικές Διατάξεις).  

Εκτιµώ ότι είναι αντιδεοντολογικό να απονέµεται άδεια άσκησης επαγγέλµατος λογοθεραπευτή σε κάποιον που 

δεν είχε επιστηµονική κατάρτιση λογοθεραπευτή αλλά, εκµεταλλευόµενος κενά της νοµοθεσίας, ασκούσε το επάγγελµα 

για πάνω από 10 χρόνια - και µάλιστα τη στιγµή που εδώ και 19 χρόνια ήδη υφίσταται και λειτουργεί Τµήµα 

Λογοθεραπείας. Θα κάναµε το ίδιο για κάποιο άλλο επάγγελµα υγείας; Κι αν όχι, τι είναι αυτό που επιτρέπει να το 

κάνουµε για έναν λογοθεραπευτή; Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος έχει τόση αγάπη στη Λογοθεραπεία ώστε να θέλει να 

την εξασκεί ως επάγγελµα – προφανώς στο πλαίσιο ανάλογης επιχείρησης – γιατί να µην προσλάβει κάποιον που έχει τα 

ουσιαστικά επιστηµονικά εφόδια, και άρα την αντίστοιχη άδεια; Γιατί να διαιωνίζονται πρακτικές που είναι όχι µόνο 

λανθασµένες, αλλά και αντιεπιστηµονικές;  

  

Σας ευχαριστώ στην προσοχή σας στα παραπάνω. Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και 

εύχοµαι καλή δύναµη στο έργο σας. 

 
 
Με εκτίµηση, 
 
 
 
Αρχόντω Τερζή 
Καθηγήτρια Γλωσσολογίας 
Πρόεδρος Τµήµατος Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
 
 
 
 
 


