Ημερομηνία: Ακινα 4 Ιανουαρίου 2017
Αρ. πρωτ. 16/205

Προσ: Πρόεδρο ΕΟΠΤΤ κφριο . Μπερςίμθ
Κοινοποίηςη: Επιτροπι διαπραγμάτευςθσ κυρία Γιαννακοφ

ΑΡΝΟΤΜΕΘΑ ΝΑ ΤΠΟΓΡΑΨΟΤΜΕ ΤΜΒΑΕΙ ΜΕ ΣΟΝ ΕΟΠΤΤ ΕΑΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ
ΟΤΙΑΣΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΕΠΙ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.
* Ο ΕΟΠΤΤ ΔΤΝΑΜΙΣΙΖΕΙ ΣΗΝ «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΙ ΠΛΑΣΕ
5000 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΟΤΝ ΠΑΝΩ ΣΟΤ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟ ΣΗ ΔΗΘΕΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΙΧΝΕΙ ΛΑΠΗ ΑΦΗΝΟΝΣΑ ΑΒΑΙΜΕ ΤΠΟΝΟΙΕ ΓΙΑ ΣΟ
ΚΟΣΟ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΚΑΙ ΟΜΩ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΣΙ ΣΟ ΒΑΡΟ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΟΛΟ (ΛΟΓΩ ΣΗ ΔΡΑΜΑΣΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ-ΑΝΤΠΑΡΞΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ) Ε ΙΔΙΩΣΙΚΑ
ΧΕΡΙΑ Ε ΑΝΣΙΘΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ. ΠΟΙΟ ΘΑ ΗΣΑΝ ΣΟ ΚΟΣΟ ΑΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ
ΤΝΣΗΡΟΤΕ ΣΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΔΟΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ;
*ΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ ΣΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ
ΕΧΟΤΜΕ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ω
ΤΛΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤΝ ΠΕΡΙΠΟΤ 3.000 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΕ Ε ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ. Ω ΣΕΣΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΕ ΤΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΕ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΕ ΠΟΤ ΔΙΕΠΟΤΝ ΣΗΝ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΑ. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΙΑ ΣΟΟ ΚΡΙΙΜΗ ΑΠΟΦΑΗ
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η Γ.. ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΟΜΩ ΝΑ ΤΓΚΛΗΘΕΙ ΝΟΜΙΜΩ Γ.., ΟΠΩ Α ΕΧΟΤΜΕ
ΗΔΗ ΠΟΛΛΑΚΙ ΣΟΝΙΕΙ, ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΔΙΑΣΗΜΑ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΣΕΡΟ ΣΟΤ ΕΝΟ ΜΗΝΟ ΑΠΟ ΣΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΣΗ ΧΕΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ.
* Η «ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ» ΤΜΒΑΗ, Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΣΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ, ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΟΝΣΕΙΟ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:
1) Χωρίσ να αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ, όπωσ κα απαιτοφςε θ καλι πίςτθ, ο τυχόν ςυμβαλλόμενοσ
λογοκεραπευτισ υποχρεοφται ςε «rebate», το ποςοςτό του οποίου μάλιςτα είναι άγνωςτο. Αυτό ςθμαίνει
ότι όποιοσ υπογράψει ςιμερα τθ ςφμβαςθ, τθν υπογράφει «εν λευκϊ». Πζραν του ότι αυτοί που
αποφάςιςαν τθν εφαρμογι ζκπτωςθσ επί του τηίρου και για τον κλάδο μασ δείχνουν να μθν λαμβάνουν
υπόψθ ότι οι αςφαλιςμζνοι δεν είναι εμπορεφματα που με τθν ςφμβαςθ εξαςφαλίηεται μεγάλθ ποςότθτα
πωλιςεων…, είναι βζβαιο ότι με τον ίδιο τρόπο που γίνεται ςιμερα θ «διαπραγμάτευςθ», ζτςι κα
κλθκοφμε να εκφράςουμε γνϊμθ επί του ποςοςτοφ και τθσ κλιμάκωςθσ «rebate», οι δε προτάςεισ μασ είναι
εξαιρετικά αμφίβολο ότι κα ειςακουςτοφν, αφοφ οι αποφάςεισ είναι προειλθμμζνεσ.

2) Χωρίσ να αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ, όπωσ κα απαιτοφςε θ καλι πίςτθ, ο τυχόν ςυμβαλλόμενοσ
λογοκεραπευτισ υπάγεται ςτθν αυτόματθ επιςτροφι «clawback», το ποςοςτό τθσ οποίασ προςδιορίηεται
από τθν υπζρβαςθ των επιτρεπομζνων ορίων δαπανϊν του ΕΟΠΤΤ που κακορίηονται μονομερϊσ με
υπουργικι απόφαςθ για τον κάκε κλάδο. Οι δαπάνεσ όμωσ ςχεδιάηονται ςε ςτενά πλαίςια και κατά το
δοκοφν, θ δε υπζρβαςι του είναι κάτι που κακορίηεται από παράγοντεσ εκτόσ ευκφνθσ μασ και κυρίωσ από
τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ! Σο κράτοσ και ο ΕΟΠΤΤ ορίηοντασ ζνα χαμθλό όριο δαπανϊν που δεν
ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ προχπολογιςμό, αυξάνει το ποςοςτό που κα μασ
περικόψει και ςτθν ουςία μασ αναγκάηει να παρζχουμε τισ υπθρεςίεσ μασ δωρεάν για μεγάλο μζροσ των
αςφαλιςμζνων.
3) τθν ςφμβαςθ ορίηεται ότι απαγορεφεται να ηθτθκεί ι να ειςπραχκεί οποιαδιποτε επιπλζον αμοιβι από
τον αςφαλιςμζνο, αλλά δεν διευκρινίηεται ότι ο λογοκεραπευτισ κα πρζπει να μπορεί να παρζχει τισ
υπθρεςίεσ του ςτον αςφαλιςμζνο με αμοιβι για ςυνεδρίεσ επιπλζον των εγκεκριμζνων ι επιπλζον των
προβλεπομζνων ςτον ΕΚΠΤ ι για ςυνεδρίεσ εγκεκριμζνεσ που όμωσ δεν καλφπτονται λόγω υπζρβαςθσ του
ανϊτατου ορίου δαπανϊν (πλαφόν). Αυτό το τελευταίο είναι περιςςότερο από βζβαιο ότι κα ςυμβεί μετά
τισ πρόςφατεσ υποςχζςεισ του Προζδρου του ΕΟΠΤΤ ότι θ τιμι τθσ ςυνεδρίασ των εργοκεραπευτϊν και
ψυχολόγων κα αυξθκεί ςτα 15 ευρϊ, χωρίσ όμωσ αφξθςθ των προβλεπομζνων ςτο άρκρο 17 ορίων!
4) Ενϊ μζχρι ςιμερα είχαμε τθ δυνατότθτα να αμειβόμεκα αμζςωσ μετά τθν παροχι των υπθρεςιϊν μασ κι ζτςι τουλάχιςτον να μποροφμε να πλθρϊνουμε εγκαίρωσ τισ δικζσ μασ υποχρεϊςεισ (αςφαλιςτικζσ,
φορολογικζσ, αμοιβζσ προςωπικοφ) - ςτθν ςφμβαςθ προβλζπεται θ εξόφλθςθ εντόσ 90 θμερϊν και μάλιςτα
χωρίσ καμία ςυνζπεια για τον ΕΟΠΤΤ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ (π.χ. προςαφξθςθ, ποινικι ριτρα,
δυνατότθτα αναςτολισ εξυπθρζτθςθσ αςφαλιςμζνων του ΕΟΠΤΤ κλπ). τθν καλφτερθ περίπτωςθ - και
ελλείψει μεταβατικισ περιόδου κατά τθν οποία κα μποροφν να εφαρμόηονται παράλλθλα το μζχρι ςιμερα
ιςχφον ςφςτθμα και θ ςφμβαςθ – τα πρϊτα χριματα από τθν παροχι των υπθρεςιϊν μασ, αν θ ςφμβαςθ
υπογραφεί τον Ιανουάριο, κα τα λάβουμε τον Μάιο!
5) Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψθ για τθν περίπτωςθ που δεν ζχουν εγκαίρωσ εκδοκεί από τα αρμόδια
δθμόςια νοςοκομεία θλεκτρονικζσ γνωματεφςεισ. Σι κα γίνει αν δεν μποροφν για τον λόγο αυτό οι
θλεκτρονικζσ γνωματεφςεισ να εκδοκοφν 16/1/2017; Επίςθσ δεν υπάρχει πρόβλεψθ για παράταςθ τθσ
ιςχφοσ τθσ θλεκτρονικισ γνωμάτευςθσ ςε περίπτωςθ επαναξιολόγθςθσ των περιςτατικϊν μζχρι τθν ζκδοςθ
του νζου παραπεμπτικοφ, ενϊ όλοι γνωρίηουμε ότι ο χρόνοσ αναμονισ για τθν επαναξιολόγθςθ ςτθ
δθμόςια δομι είναι αρκετοί μινεσ.
6) Δεν ορίηεται το φψοσ αποηθμίωςθσ τθσ ςυνεδρίασ (15 ευρϊ) παρά γίνεται παραπομπι ςτον ΕΚΠΤ, όπωσ
μάλιςτα εκάςτοτε ιςχφει! Δθλαδι όχι μόνο προτίκεςκε να αυξιςετε τθν αποηθμίωςθ των άλλων
ειδικοτιτων τθσ Ειδικισ Αγωγισ χωρίσ να αυξιςετε το πλαφόν, αλλά δεν γνωρίηουμε τι μπορεί να
προβλεφκεί ςτο μζλλον για τθν αποηθμίωςθ των λογοκεραπευτϊν… Και πάλι θ ςφμβαςθ είναι «εν λευκϊ»
υπζρ του ΕΟΠΤΤ

7) Πζραν αυτϊν, όλοι, μα όλοι, οι όροι τθσ ςυμβάςεωσ είναι μονομερϊσ υπζρ του ΕΟΠΤΤ. Ενδεικτικά ςε
παράκεςθ: για τθν αίτθςθ επανεξζταςθσ 3 μζρεσ από τθν ενθμζρωςθ του λογοκεραπευτι (χωρίσ να
ορίηεται ότι θ ενθμζρωςθ κα πρζπει να είναι αποδεδειγμζνθ), εντόσ 20 θμερϊν θ υποβολι δαπανϊν και
κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν (χωρίσ να αναγνωρίηεται λόγοσ ανωτζρασ βίασ ι οφειλόμενοσ ςε
υπαιτιότθτα του ΕΟΠΤΤ ι τρίτων), άμεςθ καταγγελία από τον ΕΟΠΤΤ ςε περίπτωςθ αναςτολισ τθσ
εξυπθρζτθςθσ των αςφαλιςμζνων (χωρίσ να ορίηεται ωσ ςπουδαίοσ λόγοσ θ φπαρξθ οφειλϊν από τον
ΕΟΠΤΤ άνω των 90 θμερϊν), πρόβλεψθ ποινικισ ριτρασ παντελϊσ αόριςτθσ και αςαφοφσ ωσ προσ τα
οφειλόμενα (ςε ποιον, για ποιο διάςτθμα) και ωσ προσ τον τρόπο επιβολισ, ακόμθ και θ αρμοδιότθτα των
δικαςτθρίων εισ βάροσ των λογοκεραπευτϊν τθσ επαρχίασ, ακόμθ και θ δυνατότθτα
επαναδιαπραγμάτευςθσ (προσ όφελοσ των δικαιοφχων του ΕΟΠΤΤ, όχι όμωσ και προσ όφελοσ τθσ βιϊςιμθσ
άςκθςθσ του επαγγζλματοσ των λογοκεραπευτϊν). Είναι χαρακτθριςτικό ότι για τθν περίπτωςθ καταγγελίασ
τθσ ςφμβαςθσ για ςπουδαίο λόγο δεν ορίηεται ωσ ςπουδαίοσ λόγοσ καταγγελίασ από πλευράσ του
λογοκεραπευτι θ διαπίςτωςθ ότι θ ςυνζχιςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι οικονομικά αςφμφορθ (π.χ. λόγω
κακυςτεριςεων εξόφλθςθσ, λόγω φψουσ rebate και clawback, τροποποίθςθ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ
αρικμό ςυνεδριϊν, τιμι ςυνεδρίασ κ.λπ.)
8) Ουδόλωσ ζχουν λθφκεί υπόψθ λεπτομζρειεσ τθσ άςκθςθσ του επαγγζλματόσ μασ, αφοφ οι ςυντάκτεσ τθσ
ςφμβαςθσ δείχνουν να αγνοοφν τθν πραγματικότθτα. Ενδεικτικά:
- το γεγονόσ ότι ζνασ λογοκεραπευτισ μπορεί να διατθρεί δφο γραφεία (ζδρα και υποκατάςτθμα) χωρίσ να
διακζτει προςωπικό ι ςυνεργάτεσ, αφοφ ο ίδιοσ μπορεί να παρζχει υπθρεςίεσ κάποιεσ μζρεσ ςτο ζνα και
κάποιεσ μζρεσ ςτο άλλο γραφείο ι πρωί ςτο ζνα και απόγευμα ςτο άλλο. τθν περίπτωςθ αυτι κα
μποροφςε να δθλϊνεται το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα.
- το γεγονόσ ότι ζνασ λογοκεραπευτισ, χωρίσ να διακζτει «Κζντρο» με τθν ζννοια που νοείται ςτο ςχετικό
παράρτθμα, μπορεί να ζχει ςυνεργάτεσ είτε λογοκεραπευτζσ είτε εργοκεραπευτζσ και ψυχολόγουσ (με
επζκταςθ δραςτθριότθτασ). τθν περίπτωςθ αυτι δεν είναι δυνατόν για τθν ςυνεδρία εργοκεραπείασ ι
ψυχοκεραπείασ να απαιτείται ςφμβαςθ του ςυνεργάτθ, αλλά κα πρζπει να μπορεί να δθλϊνεται ςτθ
ςφμβαςθ θ παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν από τον λογοκεραπευτι με ςυνυπογραφι των ςυνεργαηόμενων
επαγγελματιϊν. Οι ςυνεργαηόμενοι όμωσ αυτοί επαγγελματίεσ κα πρζπει να είναι ελεφκεροι να παρζχουν
και αλλοφ τισ υπθρεςίεσ τουσ (π.χ. ςε Κζντρα ι άλλουσ λογοκεραπευτζσ) ωσ μιςκωτοί ι ελεφκεροι
επαγγελματίεσ εντόσ των πλαιςίων του νόμου, εφόςον δθλϊνουν διαφορετικζσ μζρεσ και ϊρεσ που
επιλζγουν να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε κάκε γραφείο ι Κζντρο. Σο ίδιο δικαίωμα με τι ίδιεσ
προχποκζςεισ κα ζπρεπε να παρζχεται και ςτουσ επιςτθμονικοφσ υπευκφνουσ των Κζντρων
- το γεγονόσ ότι ςυνεδρίεσ ειδικισ διαπαιδαγϊγθςθσ παρζχονται από λογοκεραπευτζσ ελλείψει
περιοριςμϊν ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία, τισ οποίεσ όμωσ ςυνεδρίεσ ουδόλωσ καλφπτει θ ςφμβαςθ
- το γεγονόσ ότι θ βεβαίωςθ για νόμιμθ άςκθςθ του επαγγζλματοσ δεν εκδίδεται ςτα χωροταξικά όρια μιασ
Περιφζρειασ αλλά πανελλαδικϊσ

- το γεγονόσ ότι υφίςτανται λογοκεραπευτζσ που παρζχουν ςχετικζσ υπθρεςίεσ εκτόσ ειδικισ αγωγισ ςε
ενιλικεσ (εγκεφαλικά, καρκίνοσ του φάρυγγα, πολφποδεσ φωνθτικϊν χορδϊν, τραυλιςμόσ,
κρανιοεγκαφαλικζσ κακϊςεισ κτλ) για τουσ οποίουσ ουδεμία πρόβλεψθ υφίςταται
9) Σζλοσ, θ επί 30 χρόνια αδράνεια τθσ Πολιτείασ να κεςπίςει τουσ όρουσ νόμιμθσ άςκθςθσ του
επαγγζλματοσ είχε ωσ αποτζλεςμα μεταξφ άλλων να μθν ζχουν λάβει ακόμθ όλοι οι λογοκεραπευτζσ τθ
ςχετικι βεβαίωςθ. φμφωνα με το Π.Δ. 49/2016 θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν ορίηεται μζςα ςε χρονικι
προκεςμία δφο (2) ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του ιςχφοντοσ Π.Δ. κακϊσ εκκρεμοφν από το .Α.Ε.Π.
(υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων) οι βεβαιϊςεισ Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν
Προςόντων. Επιπλζον κα πρζπει να λάβετε υπόψθ ςασ ότι εκκρεμοφν ενϊπιον του τΕ αιτιςεισ ακυρϊςεωσ
κατά του Π.Δ.49/2016, τόςο του ΕΛΛΕ όςο και του ΛΛΕ οι οποίεσ ζχουν οριςτεί να εκδικαςτοφν τθν
7/2/2017. Η Πολιτεία επίςθσ μόλισ πρόςφατα ξεκίνθςε να προςδιορίςει το νομικό πλαίςιο για τθ λιψθ
άδειασ λειτουργίασ λογοκεραπευτθρίου ι Κζντρου Λογοκεραπείασ και βεβαίωσ θ διαδικαςία δεν ζχει
ολοκλθρωκεί. Καμία πρόβλεψθ όμωσ δεν γίνεται ςτθν ςφμβαςθ για τθν περίπτωςθ που κάποιοσ ςυμβλθκεί
και αργότερα δεν λάβει βεβαίωςθ νόμιμθσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι άδεια λειτουργίασ, ενϊ κα ζπρεπε να
εξαςφαλιςτεί ότι ναι μεν θ ςφμβαςθ κα λφεται αηθμίωσ και αυτομάτωσ, πλθν όμωσ ο επαγγελματίασ κα
πρζπει να εξοφλείται για τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ και βεβαίωσ ό,τι ζχει καταβλθκεί από τον ΕΟΠΤΤ δεν
κα αναηθτείται.
*Δεδομζνου του γεγονότοσ ότι είμαςτε ςτθ μζςθ τθσ κεραπευτικισ χρονιάσ κα είναι επιβαρυντικό αυτι τθ
χρονικι περίοδο τα παιδιά που ιδθ ακολουκοφν προγράμματα αποκατάςταςθσ να αλλάξουν κεραπευτι
λόγω αυτισ τθσ κατάςταςθσ.
* ΖΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΣΡΙΜΗΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΘΟΤΜΕ ΟΤΙΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ ΙΟΧΡΟΝΗ
ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΧΤΟ ΣΟΤ ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΛΛΙΩ, ΛΤΠΟΤΜΕΘΑ, ΑΛΛΑ ΟΤΔΕΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ ΘΑ ΤΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΜΒΑΗ ΠΟΤ
ΘΑ ΟΔΗΓΗΕΙ ΣΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΑΦΑΝΙΜΟ.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ (Π..Λ.),

τηλ. 2107779901, email: info@logopedists.gr
2.

ΤΛΛΟΓΟ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ

ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ

ΕΛΛΑΔΟ (ΕΛΛΕ), τηλ. 2103848362, email: info@selle.gr
3.

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΛΟΓΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΑΔΟ (Ε..Λ.Λ.Ε.), τηλ. 6945454203, email:pvedikou@yahoo.gr
4.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΏΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

(ΠΕ), email: info@logotherapia.gr
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ΩΜΑΣΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ - ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (ΛΛΕ),

www.logopaedists.gr

