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ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων στους παρόχους 
υπηρεσιών ειδικών θεραπειών/ ειδικής αγωγής   από την εξάπλωση του 
κορονοϊού 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Αποτελούμε φορείς που τα μέλη μας παρέχουν υπηρεσίες ειδικών θεραπειών 
(λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, ψυχοθεραπεία κ.α. (ΚΑΔ 
86901909 Υπηρεσίες Λογοθεραπείας και 86901905 Υπηρεσίες Εργοθεραπείας, 
86901804 Υπηρεσίες Ψυχολόγου, 86901803 Υπηρεσίες Ψυχοθεραπευτή, 86901801 
Υπηρεσίες Παιδοψυχολόγου, 85591903 Υπηρεσίες Ειδικού Παιδαγωγού, 
86901802, Υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, 86901800 Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας ). Αριθμούμε περί τα 5.000 μέλη επιστήμονες λογοθεραπευτές, ενώ πολλοί 
ακόμη επαγγελματίες που παρέχουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες δεν είναι 
εγγεγραμμένοι σε κάποιον αντίστοιχο Σύλλογο. Στα γραφεία και κέντρα που 
διατηρούν τα μέλη μας απασχολούνται ειδικοί θεραπευτές (λογοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι κλπ) είτε ως εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση 
εργασίας είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Κάποιοι από τους υπογράφοντες φορείς έχουμε ήδη προτείνει προς τα μέλη μας 
την αναστολή της παροχής των υπηρεσιών τους (πλην επειγουσών περιπτώσεων και 
εξ αποστάσεως θεραπεία), ενώ αρκετοί επαγγελματίες, επιδεικνύοντας ευαισθησία 
και υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, έχουν ήδη προχωρήσει σε αναστολή 
(πλήρη ή μερική) λειτουργίας των γραφείων ή κέντρων τους. Με επείγοντα 
έγγραφα - αιτήματά μας έχουμε ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
και τον ΕΟΔΥ να προχωρήσει σε έκδοση σχετικής απόφασης προκειμένου η 
αναστολή της λειτουργίας των γραφείων και κέντρων των λογοθεραπευτών να 
γενικευθεί για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Το πλήγμα που ήδη υφίσταται και με βεβαιότητα θα υποστεί ο κλάδος μας 
(ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι) από τις συνθήκες αυτές ανωτέρας βίας, 
όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μεγάλο καθώς η αναστολή παροχής των 
υπηρεσιών μας αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο διάστημα. Με την παρούσα 
επιστολή μας και προκειμένου να αμβλυνθούν οι οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και την κατηγορία των ειδικών 
θεραπευτών  και των κέντρων παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής στη δέσμη 
μέτρων που προτίθεστε να λάβετε τόσο για τους ελεύθερους επαγγελματίες όσο και 
για τους εργαζόμενους. 



Τα μέτρα αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 

α) Φορολογικές-ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, όπως αναστολή φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων για έξι μήνες (λόγω και των θερινών 
διακοπών που ακολουθούν και συνεπιφέρουν το κλείσιμο των γραφείων μας επί 
δίμηνο, σε κάθε περίπτωση) και ένταξη των υποχρεώσεων αυτών στο καθεστώς των 
48 δόσεων. 

β) Θέσπιση αναστολής καταβολής πάσης φύσεως οφειλών, δόσεων και ρυθμίσεων 
προς Τράπεζες, ΟΤΑ, οργανισμούς ΔΕΚΟ για έξι μήνες. Επίσης λήψη δέσμης 
βοηθητικών μέτρων όπως παράταση ληξιπρόθεσμων επιταγών, αναστολή 
αναγγελίας στον Τειρεσία για ληξιπρόθεσμες οφειλές δανείων για το ίδιο χρονικό 
διάστημα  

γ) Θέσπιση αναστολής των μέτρων που δύνανται να λάβουν ιδιοκτήτες κατά 
ενοικιαστών σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μισθωμάτων επί τετράμηνο 
τουλάχιστον και θέσπιση υποχρεωτικής ρύθμισης καταβολής οφειλόμενων ενοικίων 
σε δόσεις  

δ) Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού μας από το κράτος, άλλως λήψη 
μέτρων για την οικονομική στήριξη τους, με αξιοποίηση κάθε πιθανού διαθέσιμου 
κονδυλίου 

ε) Λήψη μέτρων για την οικονομική στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών 
λογοθεραπευτών, δεδομένου ότι η αναστολή λειτουργίας των γραφείων μας 
συνιστά αντικειμενικό περιορισμό της επαγγελματικής μας δραστηριότητας που δεν 
θα επιτρέψει σε πολλές περιπτώσεις να προσποριστούμε  ακόμη και τα αναγκαία 
για την επιβίωσή μας 

Θεωρούμε ότι με τη λήψη μέτρων και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ όλων των 
φορέων της οικονομίας δημιουργούνται κατά το δυνατόν μικρότερες αρνητικές 
συνέπειες και μπαίνουν οι βάσεις για την κατά το δυνατόν γρηγορότερη ανάκαμψη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Είμαστε βέβαιοι ότι καταβάλλετε κάθε προσπάθεια και ελπίζουμε ότι θα λάβετε 
άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, 
τα οποία πλήττουν τον τομέα της παροχής ειδικών θεραπειών σε ιδιωτικό επίπεδο 
και τους εργαζόμενους στον χώρο. 

 

Με τιμή, 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΣΛ) 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΛΕ) 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ -ΠΕ (ΠΣΛΕΠ.ΠΕ) 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Λ.Λ.Ε.) 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ -ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΛΛΕ) 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 

 

ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

 

 

 


