
κομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.ά.) και εξελίσσονται στη διοι

κητική ιεραρχία συμφωνά με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης, 

μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμφωνά 

με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β. Στον ιδιωτικό τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μ ο ρ φ ή 

εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας 

και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έ χ ο υ ν επίσης δικαίωμα π α ρ ο χ ή ς κατ' οίκον 

θεραπείας σε ασθενείς. Μπορούν α κ ό μ η να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λο-

γοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης, που παρέχουν υπηρεσίες αποκα

τάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά 

τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. ί 

Τ ο επάγγελμα έχει καλές προοπτικές και σταθερότητα απασχόλησης, κα

θώς και ικανοποιητικές απολαβές. 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Νομοθετική κατοχύρωση 

Τ ο επάγγελμα κατοχυρώνεται από το Π.Δ. 96/2002 άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 82 τ. Γ ) . 

Επαγγελματικές οργανώσεις 

Οι Λογοθεραπευτές εκπροσωπούνται α π ό το Σύλλογο Επιστημόνων 

Λογοπαθολόγων - Λογοθεραπευτών. 

Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων - Λογοθεραπευτών 

Κήπων 45, 145 64, Ν. Κ η φ ι σ ι ά , Αθήνα 

τηλ.: 210 8078846 

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ταχυδρομείο: stavroulal@pathfmder.gr 

Πρόσθετες πηγές πληροφόρησης 

Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τ μ ή μ α Λογοθεραπείας 

Μ. Αλεξάνδρου 1, 263 34 Κουκούλι, Π ά τ ρ α 

τηλ.: 2610-369160-1 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.teipat.gr/pages/logo/logoth.htm 

Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τ μ ή μ α Λογοθεραπείας 

455 00, Ιωάννινα 

τηλ.: 2651 047531 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.slt.ioa.teiep.gr/ 

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.logopedists.gr/ 

American Speech-Language-Hearing Association 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.asha.org 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογοθεραπευτών 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.cplol.org 

Διεθνής Οργανισμός Λογοθεραπευτών και Φωνιάτρων 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.ialp.info 

• Βρετανικός Σύλλογος Λογοθεραπευτών 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.rcslt.org 

• Σύλλογος Λογοθεραπευτών Καναδά 

Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.caslpa.ca 

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) 

Παρασίου 1 & Αχαρνών 99, Τ.Κ. 104 40 Αθήνα 

Τηλ.: + 3 0 210-8233669, Fax: + 3 0 210-8233772 

E-mail: info@ekep.gr, URL: http://www.ekep.gr 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
Speech Therapist 

Ο/Η Λογοθεραπευτής/τρια είναι ο/η επιστήμονας που ασχολείται 

με την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία τχύν διαταραχών 

του λόγου, της χρζύνής και της ομιλίας. 
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ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο/Η Λογοθεραπευτής/τρια ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία σε 

προβλήματα λόγου (προφορικού και γραπτού) σε παιδιά και ενήλικες. Το 

επάγγελμα του σχετίζεται στενά με εκείνο του γιατρού, του ειδικού 

παιδαγωγού και του ψυχολόγου. Στα καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονται η 

εκτίμηση του προβλήματος και η οργάνωση του προγράμματος θεραπείας, 

είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων. 

Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος και την 

καταγραφή της προόδου του ενδιαφερόμενου. Κύριος στόχος του είναι η 

ανάπτυξη της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και η καθαρότητα της 

ομιλίας και της φωνής με τη βοήθεια ειδικών ασκήσεων. 

Οι διαταραχές στις οποίες παρεμβαίνει, υστέρα από τη σχετική διάγνωση, 

είναι συνήθως διαταραχές άρθρωσης, κατανόησης και έκφρασης, γραφής 

και ανάγνωσης, καθώς και μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου ο ειδικός αντιμετωπίζει άτομα με διαταραχές μάσησης 

και κατάποσης. 

Ευθύνη του Λογοθεραπευτή είναι να κρατάει αρχείο προόδου του κάθε 

περιστατικού, να παίρνει το ιστορικό και να παραπέμπει σε ειδικούς άλλων 

ειδικοτήτων, όπου χρειάζεται. Τέλος, αναλαμβάνει την ενημέρωση και 

συμβουλευτική των γονέων ή/και άλλων συγγενών γΰρω από τον κατάλληλο 

χειρισμό μιας διαταραχής, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλλουν 

στη διαδικασία αποκατάστασης. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Λογοθεραπευτής, για να βοηθήσει τα άτομα τα οποία παρακολουθεί, 

χρειάζεται να έχει ο ίδιος καλή άρθρωση και καθαρή ομιλία, κοινωνική 

επιδεξιότητα και ικανότητα επικοινωνίας. 

Επειδή το επάγγελμα του είναι απαιτητικό, πρέπει να είναι ευαίσθητος, 

υπομονετικός και επίμονος, όταν το περιστατικό έχει αργή εξέλιξη. Η 

εγκαρδιότητα του, καθώς και η θετική και ενθαρρυντική προς το άτομο 

συμπεριφορά του διευκολύνουν τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 

ανάμεσα τους, επιταχύνοντας την πρόοδο της θεραπείας. 

Ακόμα, ο Λογοθεραπευτής πρέπει να είναι αποφασιστικός, να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, να διαθέτει οργανωτικές δεξιότητες και διάθεση συνεργασίας με 

άλλους ειδικούς επαγγελματίες για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, ο επαγγελματίας συναντά 

δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, έχει μεγάλη ευθύνη για το αποτέλεσμα και 

συνεπώς κουράζεται τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο Λογοθεραπευτής αισθάνεται συχνά 

την ανάγκη διαλείμματος λόγω κό

πωσης των φωνητικών χορδών του. 

Η παρέμβαση του γίνεται είτε σε 

ατομικό επίπεδο (παρακολουθεί τον 

ασθενή μόνο του κάθε φορά) είτε σε 

ομαδικό (παρακολουθεί ομάδα ασθε

νών με τις ίδιες ή παρόμοιες διατα

ραχές). Συνήθως εργάζεται μόνος του. 

Στην ομαδική θεραπεία, όμως, μπορεί 

να εργαστεί μαζί με κάποιον άλλο συνάδελφο του για την κάλυψη των αναγκών 

της ομάδας. Πολλές φορές ανταλλάσσει απόψεις με επιστήμονες συναφών ει

δικοτήτων, ακούει τις απόψεις τους και αποφασίζουν μαζί για τον τρόπο πα

ρέμβασης σε δύσκολες περιπτώσεις. 

Ο Λογοθεραπευτής εργάζεται σε χώρο γραφείου, κατάλληλα διαμορφωμένο 

για τις ανάγκες των πελατών του, υγιεινό και ευπρεπή. 

Το ωράριο εργασίας του ορίζεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας του, 

ενώ στην περίπτωση που εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας καθορίζει ο 

ίδιος τις ώρες εργασίας του. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

απαιτεί να έχει ο επαγγελματίας ένα καλό υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων και 

πρακτικής άσκησης, οι πτυχιούχοι συνήθως συνεχίζουν τις σπουδές τους σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, κυρίως σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στην Ελλάδα, 

παρέχεται το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Αντιμετώ

πιση Προβλημάτων Γραπτού και Προφορικού Λόγου (Μαθησιακές δυσκολίες)» 

του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σε σύμπραξη με το 

Τμήμα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Επίσης το Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λει

τουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό πε

ριβάλλον και χρήση Νέας Τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της» με τη σύμπρα

ξη του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. 

Το Τμήμα Λογοθεραπείας λειτουργεί με την εφαρμογή ενός συγχρόνου 

προγράμματος σπουδών, το οποίο παρέχει μαθήματα υποδομής από τους 

κλάδους της Γλωσσολογίας, Ιατρικής και Ψυχολογίας και τα απαραίτητα 

μαθήματα ειδικότητας στις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και ακοής, 

καθώς και μαθήματα νέων τεχνολογιών. 

Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή/εισαγωγή στο Τμήμα Λογοθερα-

πείας είναι η συνέντευξη, συμφωνά με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

43 του Ν. 2413/1996 (Φ.Ε.Κ. 124/τ. Α717-6-1996), όπως συμπληρώθηκε με το 

αρ. Φ.152/Β3/5554/27-9-1999 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μετά α π ό σχετική 

εισήγηση του Τμήματος στην οποία ορίσθηκαν τα κριτήρια για την 

εισαγωγή των σπουδαστών. 

Η συνέντευξη έχει θεσμοθετηθεί για να αποκλείονται από την εισαγωγή 

στο Τμήμα σπουδαστές με διαταραχές, που εμποδίζουν τις απαιτήσεις της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και της άσκησης του επαγγέλματος του 

Λογοθεραπευτή. 

Τέλος, ο Λογοθεραπευτής θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξε

λίξεις στην επιστήμη του. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Για να γίνει κανείς Λογοθεραπευτής χρειάζεται να έχει πτυχίο του Τμήματος 

Λογοθεραπείας ΑΤ.Ε.Ι. στην Πάτρα και τα Ιωάννινα. Επειδή η λογοθεραπεία 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχό

λησης: 

Α. Στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νόσο-


