
 

 

 

 

 

 

          

Ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2017    

Προς τον κύριο Δημήτριο Αναγνωστόπουλο,   

Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας  

Προς τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για θέματα Ειδικής Αγωγής και Θεραπείας 

Θέματα:   
Α. Διευκρινήσεις Σχετικά με το Επάγγελμα του Λογοπεδικού – Λογοθεραπευτή 
Β. Προσθήκη λογοθεραπευτικής παρέμβασης στις ακόλουθες διαταραχές όπως περιγράφονται στο ICD‐10 
Γ. Προτάσεις σχετικά με την παρέμβαση του Λογοθεραπευτού  στις διαταραχές που χρήζουν  αντίστοιχης  
παρέμβασης 
Δ. ICF 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  

Αξιότιμα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, 

Α.  Σχετικά με το επάγγελμα του Λογοπεδικού‐Λογοθεραπευτή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη της 
επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Η Παθολογία του Λόγου και της Ομιλίας – Λογοθεραπεία αποτελεί ανεξάρτητη επιστήμη και αυτόνομο 
επάγγελμα. Σαν επιστήμη αντλεί πεδία από την  ιατρική,  τη γλωσσολογία,  την εκπαίδευση και τις επιστήμες της 
ψυχολογίας.  Σαν  αντικείμενο  έχει  την  αιτιολογία,  διάγνωση  και  παρέμβαση  των  διαταραχών  λόγου‐φωνής‐
ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσηςi.  
2. Τα  αντικείμενα  της  επιστήμης  και  του  επαγγέλματος  του  λογοπεδικού  –  λογοθεραπευτή  αναφέρονται 
αναλυτικά στην περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ της επιτροπής CPLOL (Standing Liaison Committee of E.U. 
Speech and Language Therapists and Logopedists)ii (επισυνάπτεται). 
3. Ως ο αρμόδιος εξειδικευμένος επιστήμων και επαγγελματίας στον τομέα των Διαταραχών Λόγου‐Φωνής‐
Ομιλίας, Επικοινωνίας και Κατάποσης ο λογοπεδικός – λογοθεραπευτής έχει την θεωρητική εκπαίδευση, κλινική 
κατάρτιση, επάρκεια και αρμοδιότηταii, iiiαυτόνομης: 
a. διάγνωσης (ανίχνευση, εντοπισμό, αξιολόγηση, απόδοση διάγνωσης) 
b. παρέμβασης  (ενημέρωση,  πρόληψη,  συμβουλευτική,  θεραπεία,  αποκατάσταση,  διαχείριση, 
γνωμοδότηση) 
c. σχεδιασμού της θεραπευτικής παρέμβασης και αξιολόγησης του αποτελέσματος της θεραπείας 
d. συμβουλευτικής των γονέων, φροντιστών, επαγγελματιών και σημαντικών άλλων 
e. εκπαίδευσης  και εποπτείας άλλων θεραπευτών  της  ίδιας ή συναφούς ειδικότητας και  εκπαίδευσης  της 
κοινότητας 

 
4. Στον  ρόλο  του  λογοπεδικού‐λογοθεραπευτή  συμπεριλαμβάνονται  επίσης:  ενημέρωση  της  κοινότητας, 
πρόληψη,  πρώιμη  παρέμβαση,  ατομική,  ομαδική,  κατ’  οίκον  θεραπεία  και  τηλεθεραπεία,  ενημέρωση, 
συμβουλευτική, γνωμοδότηση, εκπαίδευση και εποπτεία θεραπευτών‐φοιτητών‐επαγγελματιών, έρευνα,  
 



 
 
 
 
5. πιστοποίηση ποιότητας, συνεργασία με άλλες ειδικότητες, φορείς ή επαγγελματικές ομάδες,  ισότιμη και 
αυτοδύναμη συμμετοχή στις διεπιστημονικές ομάδεςiii.  
6. Ο λογοπεδικός ‐ λογοθεραπευτής ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών ή επιλέγει να εξειδικευτεί 
σε μία ή περισσότερες διαταραχές. Ο εξειδικευμένος λογοθεραπευτής έχει την επαγγελματική ιδιότητα και άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος   λογοθεραπευτή. Ταυτόχρονα κατέχει θεωρητική και κλινική εκπαίδευση/κατάρτιση σε 
μία διαταραχή και πληροί τους όρους κλινικής εξειδίκευσης που ορίζονται από τους επαγγελματικούς συλλόγους 
λογοθεραπευτών,  την  επιστημονική  κοινότητα,  ή  τα  επιστημονικά  σωματεία  ανά  διαταραχή  (Βλέπε  για 
παράδειγμα ASHAiv, RCSLTv, EFSvi).  Ο αυτισμός,  η  δυσφαγία,  ο  τραυλισμός,  η  βαρηκοΐα‐κώφωση,  η  εγκεφαλική 
παράλυση,  οι μαθησιακές δυσκολίες,  οι  διαταραχές φωνής  επικοινωνιακές  διαταραχές,  εναλλακτικές μεθόδους 
επικοινωνίας,  επικοινωνιακές  διαταραχές,  εναλλακτικές  μεθόδους  επικοινωνίας,  κλπ,  είναι  παραδείγματα 
διαταραχών για τις οποίες υπάρχουν εξειδικευμένοι λογοθεραπευτές. Η παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους 
λογοθεραπευτές μπορεί να συνεπάγεται διαφοροποιήσεις στην διάρκεια, συχνότητα και τρόπο υλοποίησης των 
θεραπειών καθώς και στην υλικοτεχνική υποδομή.  
7. Στην  Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης  με    αρ.  φυλ.82,  18  Απριλίου  2012  ορίστηκαν  τα  Επαγγελματικά 
Δικαιώματα  των  Λογοθεραπευτών  σύμφωνα  με  το  οποίο    πως  οι  «  Λογοθεραπευτές  ή  Θεραπευτές  Λόγου» 
απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της λογοθεραπείας (έχει 
επισυναφτεί σε προγενέστερο  mail  με ημερομηνία 13/2/2017). 

Β.  Προτείνεται  η  προσθήκη  λογοθεραπευτικής  παρέμβασης  στις  ακόλουθες  διαταραχές  όπως 

περιγράφονται στο ICD‐10 

a. άνοια 
b. Διαταραχή  παροδικών  μυοσπασμάτων  (τικ),  Διαταραχή  χρόνιων  κινητικών  ή  φωνητικών 
μυοσπασμάτων  (τικ),  Διαταραχή  σύνθετων  φωνητικών  και  πολλαπλών  κινητικών  μυοσπασμάτων 
(σύνδρομο Tourrette)  (F.95.0, F.95.1, F.95.2) 
c. Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της κινητικής λειτουργίας  (F.82). Συχνά συνοδεύονται και από 
εξελικτική αρθρωτική δυσπραξία ή εξελικτική στοματική δυσπραξία. 
d. Διαταραχή της Δραστηριότητας και της Προσοχής (F.90.0, F.90.1) 
e. Διαταραχές  Διαγωγής  και  Συναισθήματος  (F.91.0,  F.91.1,  F.91.2  ,  F.91.3,  F.92.0,  F.92.8(F.90.0, 
F.90.1) σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλονται σε διαταραχές λόγου και ομιλίας. 

 Γ.  Σχετικά    με  την  παρέμβαση  του  Λογοθεραπευτού  στις  διαταραχές  που  χρήζουν  αντίστοιχης 
παρέμβασης: 

1. Προτείνουμε να μην ορίζεται μέγιστος χρόνος θεραπείας είτε σε διάρκεια (π.χ. 2 έτη) είτε σαν ηλικία (π.χ. μέχρι 
15  ετών). Η ανταπόκριση στη θεραπεία κάθε παιδιού είναι διαφορετική και είναι δικαίωμα κάθε προσώπου να 
δέχεται παρέμβαση έως ότου  κατακτήσει  το μέγιστο  της  λειτουργικότητας  (Δραστηριότητα  και  Συμμετοχή)  που 
του  επιτρέπει  η  αναπηρία/διαταραχή  του  (Σωματική  Λειτουργία).  Είναι  άκρως  αντιεπιστημονικό  να  ορίζεται  εξ 
αρχής  το χρονικό διάστημα της θεραπείας.   Η Διεπιστημονική ομάδα οφείλει να αξιολογεί  και να επιβεβαιώνει 
την εξέλιξη ή μη κάθε παιδιού και εφήβου  και να παρέχει την αντίστοιχη γνωμάτευση. Η επιστημονική κοινότητα 
δεν μπορεί να αφήνει να εννοηθεί πως πχ το παιδί με δυσλεξία ή το παιδί με ειδική γλωσσική διαταραχή  μετά 
από  δύο  έτη  δεν  χρήζει  επιπλέον  παρέμβασης.  Επισημαίνεται  επίσης  πως    η  απόκλιση  στην  τήρηση  της 
λογοθεραπευτικής συχνότητας μπορεί  να οδηγήσει  σε  αρνητικές συνέπειες  τόσο στην αποτελεσματικότητα  της 
θεραπείας όσο και σε δευτερογενή προβλήματα. 

2. Πρώιμη Παρέμβαση και ο ρόλος του Λογοθεραπευτού. Ο έγκαιρος εντοπισμός των ελλειμμάτων στο λόγο και 

στην επικοινωνία και στη συνέχεια η  πρώιμη παρέμβαση στην ουσία προλαμβάνουν την εδραίωση διαταραχών 

λόγου, συμπεριφοράς, μάθησης  βοηθώντας  ουσιαστικά και στον περιορισμό της οικονομικής επιβάρυνσης του  

 



 
 

κράτους.   Έτσι ο ορισμός  της   ηλικίας  έναρξης της παρέμβασης δεν θα πρέπει να  υφίσταται  σε ότι αφορά τις 

διαταραχές λόγου και επικοινωνίας.  

3.  Στις  κατηγορίες  τραυλισμός  και  διακοπτόμενη  ταχυλαλία  (F.98.5  και  F.98.6)  ο  χρόνος  έναρξης  της 
λογοθεραπευτικής  παρέμβασης  να  κατέβει  στα  2  χρόνια  από  τα  4  που  αναφέρεται.  Τα  πρώτα  συμπτώματα 
δυσροών  αναφέρονται  σε  ηλικία  2‐2,5  ετών  vii  και  η  πρώιμη  παρέμβαση  είναι  καθοριστική  στην  εξέλιξη  της 
διαταραχής. 

4. Ως συνεδρία νοείται ο χρόνος που απαιτείται για την ανάλυση των δοκιμασιών, για  τη σύνταξη γνωμάτευσης, 
για  την  τήρηση αρχείου,  για  την  ενημέρωση  των μελών  της  διεπιστημονικής  επιτροπής/εκπαιδευτικών/  γονιών 
κλπ 

5.  Προτείνεται  να  συμπεριληφθεί  η  δυνατότητα  πραγματοποίησης  συνεδριών  λογοθεραπείας  και  στους 
ακόλουθους κωδικούς F.95.0, F.95.1, F.95.2 , F.82, F.90.0, F.90.1 , F.90.0, F.90.1 . 

6.  Ως προς το θεραπευτικό πρόγραμμα σε σχολείο και στην κοινότητα  προτείνεται να αφαιρεθεί καθώς ο 
ρόλος  του λογοθεραπευτού στις  σχολικές δομές είναι υποστηρικτικός δηλ. υποστηρίζει τη εκπαιδευτική 
διαδικασία και δεν δύναται να είναι θεραπευτικός. Επίσης, ο μειωμένος αριθμός λογοθεραπευτών στα 
σχολεία  δεν δύναται να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών με αποτέλεσμα να μην υποστηρίζονται 
όλοι οι μαθητές. 
7. Προτείνεται να συμπεριληφθεί η κατ’ οίκον λογοθεραπεία σε όλους τους κωδικούς στους οποίους 
προβλέπεται λογοθεραπεία. 
 
Γ. Σχετικά με τις προτάσεις που έγιναν για τη χρήση του ICF 

Αναγνωρίζουμε τη χρησιμότητα του ICF ως ένα επιστημονικό εργαλείο του ΠΟΥ το οποίο βασίζεται στο βιο‐ψυχο‐

κοινωνικό μοντέλο. Δεν χαρακτηρίζει το άτομο με βάσει τη διαταραχή ή αναπηρία του αλλά λαμβάνει υπόψη και 

το περιβάλλον στο οποίο ζει και εστιάζει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη συμμετοχή αυτού του ατόμου 

στη  ζωή. Κατανοούμε ότι η ορθή χρήση του  ICF παρέχει  τη δυνατότητα για εξατομικευμένη παρέμβαση και για 

εκτίμηση  των  αποτελεσμάτων  με  την  πάροδο  του  χρόνου.  Ένα  ενιαίο  σύστημα  καταγραφής  θα  βελτιώσει  τις 

διαδικασίες  και  την  επικοινωνία  μεταξύ  των  υπηρεσιών  και  δομών  στη  χώρα  μας  καθώς  και  θα  παρέχει 

συγκρίσιμα  στατιστικά  στοιχεία  για  τις  πραγματικές  ανάγκες  των  ατόμων  έτσι  ώστε  οι  πληροφορίες  αυτές  να 

χρησιμοποιηθούν σε κρατικό επίπεδο για την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών και προγραμμάτων.   

Έχοντας όμως μελετήσει τις διεθνές πρακτικές πιστεύουμε ότι η εφαρμογή του  ICF σε εθνικό επίπεδο είναι ένα 

μεγάλο έργο που απαιτεί: 

  αναθεώρηση της υπάρχουσας μεταφρασμένης έκδοσης του ICF‐CY, 

  επιστημονική μελέτη των κωδικών και προσδιοριστών (βαθμολογίες) ώστε να υπάρχει συμφωνία μεταξύ 

των επαγγελματιών υγείας για τον ορισμό και σημασία τους, καθώς και συσχέτιση των αξιολογητικών εργαλείων 

που  χρησιμοποιούνται  με  τους  κωδικούς  (αν  δεν  γίνει  αυτό  τα  αποτελέσματα/στατιστικά  που  θα  έχουμε  σε 

επίπεδο περιφέρειας ή κράτους δε θα είναι συγκρίσιμα επομένως  δεν θα έχουν καμία χρησιμότητα), 

  επιστημονική  μελέτη  για  τον  σωστό  σχεδιασμό  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  το  οποίο  θα 

εφαρμοστεί στις δημόσιες δομές διάγνωσης, συνταγογράφησης και γνωμοδότησης, 

  αρκετό χρόνο για την εκπαίδευση των ατόμων στη χρήση του ταξινομικού συστήματος καθώς και χρόνος 

για πρακτική εξάσκηση και πιλοτικές εφαρμογές, 

  μελέτη για τον συσχετισμό των αποτελεσμάτων του ICF με το πρωτόκολλο παρέμβασης (ποιες ειδικότητες 

θα παρέμβουν σε ποιους τομείς, συχνότητα, διάρκεια, βοηθήματα κλπ.), 

 

 



 
 

  η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων με βάσει το ICF είναι ένα ξεχωριστό έργο από 

μόνο  του,  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  καθοριστούν  κριτήρια  αξιολόγησης,  να  εφαρμόζονται  επιστημονικά 

τεκμηριωμένες  πρακτικές  και  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  διάφοροι  παράγοντες  που  μπορεί  να  επηρεάσουν  τη 

βελτίωση ή μη ενός ατόμου.   

 Πιλοτική εφαρμογή σε ΚΨΥ, ΚΕΔΔΥ και  σε άλλες δημόσιες δομές. 

 

Με εκτίμηση,  

Σταματία Γκούντα 

Λογοθεραπεύτρια, Συντονίστρια της Επιτροπής Συνδικαλιστικών   

                                                            
i http://www.cplol.eu/profession/general‐info.html  
ii CPLOL: Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists Professional Profile of the 
Speech and Language Therapist (Μετάφραση Επισυνάπτεται) http://www.cplol.eu/documents/send/11‐professional‐
profile/32‐professional‐profile.html 
iii RCSLT (2006), Communicating Quality 3: RCSLT’s guidance on best practice in service organization and provision. 
https://www.rcslt.org/cq_live/introduction 
iv http://www.asha.org/SIG/  
v https://www.rcslt.org/members/professional_networks/CENs/intro  
vi http://www.europeanfluencyspecialists.eu/  
vii Yairi and Ambrose (2013). Epidemiology of Stuttering: 21st century advances. Journal of Fluency Disorders,38, 66–87.  


