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Προσ:  

Υπουργό Υγείασ, Κον Ανδρζα Ξάνκο  

Ρρόεδρο τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του Υπουργείου Υγείασ για κζματα Eιδικισ 

Aγωγισ και Θεραπείασ, Kον Δθμιτριο Αναγνωςτόπουλο 

 

Παρατηρήςεισ του ΛΛΕ ςχετικά με το τελικό ςχζδιο του πορίςματοσ τησ 

επιτροπήσ για θζματα ειδικήσ αγωγήσ και θεραπείασ. 

 

Σχετικά με το τελικό ςχζδιο του πορίςματοσ τθσ επιτροπισ, το Σωματείο 

Λογοκεραπευτϊν-Λογοπεδικϊν κάνει τισ ακόλουκεσ παρατθριςεισ:    

 Ππωσ είναι ιδθ γνωςτό, με τθν υπ’αρικμ.πρωτ. Α1β/Γ.Ρ.οικ. 9409/06-02-2017 

Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Υγείασ, όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε και 

τροποποιικθκε με μεταγενζςτερεσ όμοιεσ αποφάςεισ, ςυςτικθκε θ Επιςτθμονικι Επιτροπι 

για τα κζματα τθσ ειδικισ αγωγισ και κεραπείασ, ενϊ ορίςτθκαν τα μζλθ τθσ. 

1. Η επίμαχθ απόφαςθ του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείασ φζρεται να ζχει ωσ 

εξουςιοδοτικό ζρειςμα τισ μνθμονευόμενεσ ρυκμίςεισ του άρκρου 8 παρ. 2 του Νόμου 

1579/1985, ςφμφωνα με τισ οποίεσ «Για τθ μελζτθ ειδικϊν κεμάτων ι προβλθμάτων 

μποροφν να ςυγκροτοφνται με αποφάςεισ του Υπουργοφ Υγείασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων επιτροπζσ…». Εκ των ανωτζρω εξουςιοδοτικϊν διατάξεων ευχερϊσ ςυνάγεται, 

ότι ο νομοκζτθσ δεν απονζμει κάποιασ μορφισ αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα ςτισ επιτροπζσ 

του άρκρου 8 παρ. 2 του Νόμου 1579/1985, παρά τισ επιφορτίηει με τθν μελζτθ απλϊσ και 

μόνον των κεμάτων που τουσ ανατίκενται.  

Ωσ εκ τοφτου και θ επίμαχθ επιςτθμονικι επιτροπι για κζματα ειδικισ αγωγισ 

αδυνατεί να λάβει αποφάςεισ, που κα είναι δεςμευτικζσ ι υποχρεωτικισ εφαρμογισ. 

2. Ρεραιτζρω, ςτο προοίμιο τθσ επίμαχθσ απόφαςθσ του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείασ 

γίνεται ρθτι μνεία των διατάξεων των άρκρων 13, 14 και 15 του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ, ιτοι των διατάξεων που διζπουν τθν οργάνωςθ και τθν λειτουργία των 

ςυλλογικϊν διοικθτικϊν οργάνων. Κατά το μζροσ τοφτο ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται, 

ότι ςφμφωνα με τθν ςυςτατικι τθσ απόφαςθ, θ λειτουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιτροπισ 

διζπεται από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ. 
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Σφμφωνα, λοιπόν, με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 6 του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ, «Μζλθ ςυλλογικοφ οργάνου, τα οποία είναι ςφηυγοι ι ςυνδζονται μεταξφ τουσ 

με ςυγγζνεια ζωσ και τζταρτου βακμοφ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ, δεν επιτρζπεται να 

μετάςχουν ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ». Ενόψει των παραπάνω διατάξεων ερευνθτζο αποβαίνει, 

αν ςτθν Επιτροπι και ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτισ μετείχαν πρόςωπα που ςυνδζονται με 

ςυηυγικι ι ςυγγενικι ςχζςθ. Η ζρευνα κα πρζπει να επικεντρωκεί ςτθ ςχζςθ μεταξφ του 

Ρροζδρου τθσ επιτροπισ Δθμθτρίου Αναγνωςτόπουλου και του μζλουσ τθσ επιτροπισ 

Κωνςταντίνασ Ρετροποφλου. 

Ππωσ γίνεται αντιλθπτό, ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ προςϊπων που ςυνδζονται με 

μια εκ των ωσ άνω ςχζςεων, τότε υπάρχει κακι ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ (πάγια νομολογία 

του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ περί τθσ δθμιουργίασ τεκμθρίου επθρεαςμοφ τθσ γνϊμθσ 

μεταξφ των ςυηφγων, ΣτΕ 3500/2001), που δθμιουργεί απόλυτθ ακυρότθτα οιαςδιποτε 

απόφαςθσ (άρκρο 79 του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ). 

3. Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 παρ. 1 του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, «Οι αποφάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων, αν ο νόμοσ δεν ορίηει 

διαφορετικά, λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν. Αν δεν 

κακίςταται δυνατόσ ο ςχθματιςμόσ τθσ πλειοψθφίασ αυτισ, θ ψθφοφορία 

επαναλαμβάνεται ωςότου ςχθματιςτεί απόλυτθ πλειοψθφία με τθν υποχρεωτικι 

προςχϊρθςθ, κάκε φορά, εκείνου ι εκείνων που διατυπϊνουν τθν αςκενζςτερθ γνϊμθ, ςε 

μία από τισ επικρατζςτερεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, αν υπάρξει ιςοψθφία, υπεριςχφει θ ψιφοσ 

του προζδρου, εκτόσ αν θ ψθφοφορία είναι μυςτικι, οπότε αυτι επαναλαμβάνεται για μία 

ακόμθ φορά, θ τυχόν δε νζα ιςοψθφία ιςοδυναμεί με απόρριψθ (…)».  

4. Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 4, 5 και 6 του ιδίου ωσ 

άνω άρκρου 15, «Για τισ ςυνεδριάςεισ του ςυλλογικοφ οργάνου ςυντάςςεται πρακτικό, ςτο 

οποίο μνθμονεφονται, ιδίωσ, τα ονόματα και θ ιδιότθτα των παριςτάμενων μελϊν, ο τόποσ 

και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα που ςυηθτικθκαν με ςυνοπτικι αλλά περιεκτικι 

αναφορά ςτο περιεχόμενό τουσ, θ μορφι και τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ και οι 

αποφάςεισ που λιφκθκαν.  

5. Στο πρακτικό καταχωρίηονται οι γνϊμεσ των μελϊν που μειοψιφθςαν, ςε 

περίπτωςθ δε φανερισ ψθφοφορίασ και τα ονόματα τοφτων.  

6. Αν πρόκειται για ςυνεδρίαςθ οργάνου προσ διατφπωςθ απλισ γνϊμθσ, ςτο οικείο 

πρακτικό καταχωρίηονται υποχρεωτικϊσ όλεσ οι επί μζρουσ γνϊμεσ που διατυπϊκθκαν και 

τζκθκαν ςε ψθφοφορία».  

Από τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ ευχερϊσ ςυνάγεται, ότι προ τθσ λιψεωσ 

απόφαςθσ ενόσ ςυλλογικοφ διοικθτικοφ οργάνου προθγείται υποχρεωτικϊσ μια διαδικαςία 
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ψθφοφορίασ, θ οποία ακολουκείται από τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ, όπου 

καταχωροφνται και οι γνϊμεσ των μελϊν που ενδεχομζνωσ μειοψιφθςαν ι οι γνϊμεσ που 

ετζκθςαν ςε ψθφοφορία. 

Εν προκειμζνω, ωςτόςο, καίτοι ουδζποτε υπιρξε ςυναίνεςθ όλων των μελϊν επί 

των ηθτθμάτων που ςυηθτικθκαν, δεν ζλαβε χϊρα κανενόσ είδουσ ψθφοφορία, ενϊ το 

ςχετικϊσ ςυνταχκζν πρακτικό ουδόλωσ αποτυπϊνει τισ κζςεισ και τισ γνϊμεσ όλων των 

μελϊν τθσ επιτροπισ. Αντί αυτοφ παραδόξωσ και κατά ζναν εντελϊσ πρωτότυπο τρόπο 

ηθτείται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ να υπογράψουν το τελικό πρακτικό, με το περιεχόμενο 

του οποίου ενδεχομζνωσ δεν ςυμφωνοφν, χωρίσ, ωςτόςο, ςτο πρακτικό να αποτυπϊνεται θ 

αποκλίνουςα γνϊμθ τουσ.  

Η διαδικαςία αυτι είναι τουλάχιςτον πρωτοφανισ, ενϊ ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ 

με το γράμμα και το πνεφμα των ςχετικϊν προβλζψεων του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ, όπωσ αναλφκθκαν ανωτζρω.        

Επίςθσ, ςχετικά με τα άρκρα του πορίςματοσ επιςθμαίνουμε τα εξισ:  

Ι. Ειςαγωγή, ςελ.2:  

Να προςτεκεί πωσ ο ρόλοσ τθσ επιτροπισ ιταν ςυμβουλευτικόσ, είχε επιςτθμονικό 

χαρακτιρα και το ζργο τθσ κακορίςτθκε από αυτό. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ από τθν 

1θν ςυνεδρίαςθ ομόφωνα ςυμφϊνθςαν πωσ δεν κα ςυηθτθκεί το κζμα των 

ςυμβάςεων με τον ΕΟΡΥΥ.  

Στο πόριςμα αναφζρεται πωσ το ζργο τθσ ειδικισ αγωγισ - κεραπείασ είναι 

διεπιςτημονικό και ενιαίο. «Το ενιαίο νοείται ωσ θ αναγκαία ενιαία διαγνωςτικι – 

κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ κάκε περίπτωςθσ από τθ διεπιςτθμονικι ομάδα». 

Θεωροφμε ότι θ διαγνωςτικι αντιμετϊπιςθ μπορεί να γίνεται ενιαία από τθ 

διεπιςτθμονικι ομάδα. Αντίκετα, θ κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ δεν είναι πάντοτε 

απαραίτθτα να γίνεται ενιαία από τθ διεπιςτθμονικι ομάδα, αλλά μπορεί να γίνεται 

ξεχωριςτά από κάκε κεραπευτι ανεξαρτιτωσ πλαιςίου. 

Επίςθσ, με τον όρο «διαγνωςτικι αντιμετϊπιςθ από τθ διεπιςτθμονικι ομάδα» 

εννοοφμε πωσ θ αξιολόγθςθ και θ επαναξιολόγθςθ ενόσ περιςτατικοφ γίνεται από 

διεπιςτθμονικι ομάδα. Στο πόριςμα δε διαφαίνεται πουκενά θ ςυμμετοχι του 

κεραπευτι ςτθν αξιολόγθςθ, παρόλο που επιςταμζνωσ ζχει γίνει αναφορά ςε 

βιβλιογραφικζσ πθγζσ για το ρόλο του λογοκεραπευτι ςτθν διεπιςτθμονικι ομάδα 

και ςτθν αξιολόγθςθ.   
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Σφμφωνα με τθν Αμερικανικι Ζνωςθ Λογοπακολόγων (ASHA), αλλά και με τθν 

διεκνι βιβλιογραφία ο λογοκεραπευτισ κακορίηει  ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

αςκενοφσ τθν ποςότθτα, τθ ςυχνότθτα και τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ.  

την  ςελίδα 3, ςτο 6) γίνεται αναφορά ςτθν θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ. Το 

κζμα αυτό αφορά τον Οργανιςμό (ΕΟΡΥΥ) και όχι τθν επιςτθμονικι επιτροπι. Τα 

μζλθ τθσ επιτροπισ ουδζποτε αποφάςιςαν ομόφωνα τον τρόπο που κα γίνεται θ 

ςυνταγογράφθςθ των ειδικϊν κεραπειϊν.   

το 7) αναφζρεται πωσ ο γιατρόσ που ςυνταγογραφεί ζχει τθν ευκφνθ τθσ 

παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ κεραπείασ. Με το ςκεπτικό 

αυτό εννοείται πωσ καταργείται θ διεπιςτθμονικι ομάδα που αξιολογεί το 

περιςτατικό και προτείνει το ςχιμα των ειδικϊν κεραπειϊν; Κανείσ κλάδοσ των 

ειδικϊν κεραπειϊν δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτθν αξιολόγθςθ ενόσ περιςτατικοφ 

ςτθ νοςολογικι οντότθτα που τον αφορά; Αυτό αντιτίκεται ςτθ διεκνι πρακτικι 

όπου είναι αναγνωριςμζνθ θ κζςθ του κεραπευτι ωσ ιςότιμθ, απαραίτθτθ και 

αυτοδφναμθ.  

ΙΙ. Παραδοτζα, ςελ. 4 :  

Επεξηγήςεισ: 

Πίνακασ 1.  

Στον πίνακα 1. περιλαμβάνονται όλεσ οι προτεινόμενεσ διαγνωςτικζσ κατθγορίεσ 

κατά ICD10 για τισ οποίεσ προβλζπεται ειδικι αγωγι – κεραπεία και οι ιατρικζσ 

ειδικότθτεσ που μποροφν να ςυνταγογραφιςουν ανά διαγνωςτικι κατθγορία. 

Πμωσ, ςτον πίνακα αυτό κα ζπρεπε να αναφζρεται αναλυτικά και θ ειδικότθτα του 

λογοκεραπευτι αλλά και όλεσ οι ειδικότθτεσ των κεραπευτϊν οι οποίοι ςφμφωνα 

με τα διεκνι πρότυπα παρεμβαίνουν ανά διαγνωςτικι κατθγορία. Είναι ςθμαντικό 

να γνωρίηουμε όλοι ςε ποιεσ νοςολογικζσ οντότθτεσ παρεμβαίνει κάκε κλάδοσ 

ειδικϊν κεραπειϊν.  
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ΙΙΙ.ΠΡΟΣΑΕΙ, ςελ.7 

Α) Επί του παραδοτζου  

«Ρροτείνεται θ αναγνϊριςθ του ζργου του ειδικοφ παιδαγωγοφ ςτισ δομζσ υγείασ 

υπό τθν προχπόκεςθ τθσ διευκρίνθςθσ του ρόλου του ςε αυτζσ από το Υπουργείο 

Υγείασ.»  

Ήδθ ςτον πίνακα 3. αναγράφεται το νομοκετικό κενό που υπάρχει ςτθν ειδικότθτα 

του ειδικοφ παιδαγωγοφ (χωρίσ επαγγελματικά δικαιϊματα, χωρίσ άδεια άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ, κτλ). Συνεπϊσ, πωσ κα μποροφςε ζνα επάγγελμα που ανικει ςτο 

πεδίο του Υπουργείου Ραιδείασ, χωρίσ καμία νομοκετικι ρφκμιςθ, να υπάγεται ςτα 

επαγγζλματα υγείασ και να παρζχει ειδικι διαπαιδαγϊγθςθ (Ε/Δ) ωσ παρζμβαςθ 

ςτισ ειδικζσ κεραπείεσ; Το οξφμωρο είναι ότι θ Ε/Δ τιμολογείται ςτο κρατικό 

τιμολόγιο για να παρζχεται από επαγγελματίεσ υγείασ ενϊ το διεκδικοφν 

επαγγελματίεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ο όροσ ειδικόσ παιδαγωγόσ δεν ςυνεπάγεται 

αυτονόθτα και τθν ειδικι διαπαιδαγϊγθςθ ωσ κεραπευτικι παρζμβαςθ. Το κζμα 

αυτό αφορά τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υγείασ και το γνωμοδοτικό του 

όργανο.  

Β) Εκτόσ παραδοτζου 

«Ρροτείνεται να γίνει το ζργο για τον προςδιοριςμό των όρων και προχποκζςεων 

λειτουργίασ των  πλαιςίων που παρζχουν υπθρεςίεσ ειδικισ αγωγισ – κεραπείασ, 

το οποίο δεν ζγινε δυνατό να πραγματοποιθκεί από τθν παροφςα επιτροπι.» 

Το ςωματείο κεωρεί πωσ ο προςδιοριςμόσ των όρων και προχποκζςεων 

λειτουργίασ των Κζντρων Ειδικισ Αγωγισ πρζπει να είναι ζργο τθσ αρμόδιασ 

Διεφκυνςθσ του Υπουργείου Υγείασ και όχι ζργο μιασ επιςτθμονικισ επιτροπισ. 

Άλλωςτε, ιδθ από τον Μάιο του 2016 το Υπουργείο, ςτο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ 

ζχει ζρκει ςε επικοινωνία με τουσ ςυλλόγουσ για τθν κατάκεςθ των προτάςεων 

τουσ, όπου μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, κα καταλιξει ςτο τελικό ςχζδιο.    

υμπεραςματικά:  

Το κείμενο του πορίςματοσ φαίνεται να είναι ιατροκεντρικό και να μθν γίνεται 

λεπτομερι αναφορά ςτισ κεραπευτικζσ ειδικότθτεσ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ. 

Επιςθμαίνονται ςυνεχϊσ κζματα που αφοροφν τουσ γιατροφσ και τισ πρακτικζσ 

αυτϊν ενϊ δεν γίνεται αναφορά ςτα κζματα που αφοροφν τθν ειδικότθτα των 
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λογοκεραπευτϊν. Δεν αποτυπϊνεται πουκενά ο ρόλοσ των λογοκεραπευτϊν. Ενϊ, ο 

λογοκεραπευτισ βάςθ του Ευρωπαϊκοφ του προφίλ και των Επαγγελματικϊν του 

Δικαιωμάτων είναι και μζλοσ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ και λαμβάνει μζροσ ιςότιμα και 

αυτοδφναμα ςτθν αξιολόγθςθ διαταραχϊν προφορικοφ/ γραπτοφ λόγου, φωνισ, 

κατάποςθσ και επικοινωνίασ. Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τον ν. 3699 (ΦΕΚ Αϋ, 199/ 2-10-

2008) "Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ (ΕΕΑ)" ο λογοκεραπευτισ αποτελεί βαςικό μζλοσ τθσ πενταμελοφσ 

διεπιςτθμονικισ ομάδασ των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ του Υπουργείου Ραιδείασ.  

 

Με εκτίμθςθ.  

Δζςποινα Ραπαδιαμαντοποφλου  

Ρρόεδροσ Σωματείου Λογοκεραπευτϊν-Λογοπεδικϊν Ελλάδοσ 

 


