
 

 

 

 

 

 Ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2023                                                                                      Αριθμός Πρωτ.23/120 

 

ΠΡΟΣ 

Υπουργό Υγείας Αθ. Πλεύρη  

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη 

 Κοινοπ.: Διυπουργική Επιτροπή για την μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασία                                                                          

Θέμα: «Αίτημα για συμπερίληψη του κλάδου των ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ στους δικαιούχους του επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»  

Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Με  μεγάλη  έκπληξη  πληροφορηθήκαμε  από  τα  M.M.E  πώς  στις  δύο  Υπουργικές  Αποφάσεις  (ΚΥΑ)  που 
υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, τον Υπουργό Υγείας Αθ. Πλεύρη και τον 
Υπουργό  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων  Κ.  Χατζηδάκη  και  αφορούν  στο  πλαίσιο  μεταρρύθμισης  και 
διεύρυνσης  του  καθεστώτος  χορήγησης  επιδόματος  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής  εργασίας,  παραλείπεται 
αδικαιολόγητα και δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία κατηγορία δικαιούχων η ειδικότητα των Λογοθεραπευτών 
εργαζομένων σε νοσοκομειακές δομές. 
 
Οι  Λογοθεραπευτές  αυτοί  έρχονται  σε καθημερινή επαφή με τους ίδιους λοιμωξιογόνους παράγοντες και 

προσφέρουν  τις υπηρεσίες τους κάτω από συνθήκες που εμπεριέχουν τους ίδιους ή και ενίοτε περισσότερους 

κινδύνους  από  αυτούς  που  αντιμετωπίζουν  άλλες  ειδικότητες  που  ορίστηκαν  ως  δικαιούχοι  του  εν  λόγω 

επιδόματος.  Οι  Λογοθεραπευτές  που  απασχολούνται  σε  νοσοκομειακές  δομές  εργάζονται  σε  ιδιαίτερα  νοσηρά 

περιβάλλοντα καθώς είναι απολύτως αναγκαία η άμεση και στενή τους επαφή με ασθενείς  που νοσηλεύονται σε 

ΜΕΘ,    Κλινικές  Covid‐19    αλλά  και  άλλες  Κλινικές  των  Νοσοκομείων,  όπως  ΜΕΝΝ,  Νευρολογικές, 

Νευροχειρουργικές,  Παιδιατρικές,  Παιδοψυχιατρικές,  Παιδοχειρουργικές,  Παθολογικές,  Ογκολογικές, Ψυχιατρικές 

και Γηριατρικές, εκθέτοντας έτσι τους εαυτούς τους στα σωματικά υγρά (σταγονίδια αναπνοής, σίελος, βλέννες, 

ιδρώτας, ούρα, αίμα) των ασθενών. Η φύση της ειδικότητας των Λογοθεραπευτών, όπως αυτή καθορίζεται από τα 

Ευρωπαϊκά  (ESLA,  CPLOL),  Αμερικανικά  (ASHA)  και  παγκόσμια  (IALP)  επαγγελματικά  πρότυπα,  αφορά  στη 

διερευνητική αξιολόγηση της στοματικής, σιτιστικής και φωνητικής λειτουργικότητας των ασθενών, καθώς και την 

θεραπευτική  παρέμβαση  σε  ενήλικο  και  παιδιατρικό  πληθυσμό  ασθενών.  Ως  εκ  τούτου,  κινδυνεύουν  από  τα 

μεταδιδόμενα  νοσήματα  των  ασθενών  όπως  είναι  οι  ιοί  SARS‐CoV2,    ηπατίτιδας,  μηνιγγίτιδας, HIV, H1N1,  τα 

ενδονοσοκομειακά  πολυανθεκτικά  μικρόβια  κι  άλλα  δερματικά,  πνευμονολογικά  (φυματίωση)  και  λοιμώδη 

νοσήματα,  από  τα  οποία  είναι  δυνατόν  είτε  να  νοσήσουν  οι  ίδιοι,  είτε  να  τα  μεταδώσουν και  στο άμεσο 

οικογενειακό τους περιβάλλον. 



Λόγω  των  παραπάνω  συνθηκών  εργασίας,  η  μη  συμπερίληψη  των  Λογοθεραπευτών  που  εργάζονται  σε 
νοσοκομειακές  δομές  στους  δικαιούχους  του  επιδόματος  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής  εργασίας  είναι  εντελώς 
αδικαιολόγητη, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι εργάζονται στο ίδιο θεραπευτικό πλαίσιο και με τα ίδια περιστατικά 
που  ασχολούνται  και  οι  συναφείς  ειδικότητες  των  φυσιοθεραπευτών και  εργοθεραπευτών,  οι  οποίες 
συμπεριλαμβάνονται ήδη στη λίστα.  Ως εκ τούτου θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για μία παράλειψη που 
θα αποκατασταθεί. 
 
Κατόπιν  αυτών  αιτούμαστε  να  συμπεριληφθούν  οι  νοσοκομειακοί  Λογοθεραπευτές  στην  κατηγορία  των 
επαγγελματιών  δικαιούχων  του  επιδόματος  επικίνδυνης  και  ανθυγιεινής εργασίας,  λαμβάνοντας  υπόψη  το 
καθηκοντολόγιο  της  ειδικότητας  των  Λογοθεραπευτών  που  περιγράφεται  αναλυτικά  στα  Επαγγελματικά 
Επιμελητήρια του Διεθνούς Οργανισμού Λογοθεραπευτών‐ Φωνιάτρων (IALP) 
 
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. 
 
Με Εκτίμηση, 
 
Επιτροπή Συνδικαλιστικών Π.Σ.Λ.                                                                             Επιτροπή Δημοσίων Δομών  του Π.Σ.Λ. 

Η Συντονίστρια                    Ο Συντονιστής                                        

Σταματία Γκούντα                                                                                                                        Ευάγγελος Βασιλείου     

                                                                                              

Για το Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας 

                                  
                                                              

Βασίλης Μύρκος                                                                Σπύρος Κούτρας 

        

                         

                                                                                                                                                           

 

 

            


