
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΣΥ 

(Ασθενείς) 

Αγαπητοί δικαιούχοι, 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι λογοπαθολόγοι έχουν συμβληθεί με το ΓεΣΥ μετά τη 
Συμφωνία που υπέγραψε ο Συλλογος Εγγεγραμμένων  Λογοπαθολόγων (ΣΥΕΛ) με τον 
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).  Παρακάτω σας παραθέτουμε χρήσιμες πληροφορίες 
σε σχέση με το ΓεΣΥ και τη λογοθεραπεία. 
 
1. Το πακέτο λογοθεραπευτικής παρέμβασης που θα λαμβάνεται από τους δικαιούχους 

μέσω του ΓεΣΥ συμπεριλαμβάνει:  

 Παιδιά κάτω των 12 ετών, 18 συνεδρίες λογοθεραπείας στο σύνολο. 

 Άτομα άνω των 12 ετών, 9 συνεδρίες λογοθεραπείας στο σύνολο.  
 

Στην περίπτωση όπου ο ίδιος ασθενής λαμβάνει υπηρεσίες από πέραν του ενός 
λογοπαθολόγου οι συνεδρίες θα κατανεμηθούν σε όλους τους θεραπευτές και όχι 18 
ή 9 (ανάλογα με την ηλικία του ασθενή) συνεδρίες ανά θεραπευτή.  
Επίσης, από αυτές τις συνεδρίες (18 ή 9 ανάλογα με την ηλικία του ασθενή) ενδέχεται 
ο λογοπαθολόγος να χρησιμοποιήσει μια συνεδρία για μεγάλη αξιολόγηση ή μέχρι 
και 2 συνεδρίες για μικρές αξιολογήσεις ανά έτος. 
 

2. Οι ειδικότητες ιατρών που μπορούν να παραπέμπουν σε λογοπαθολόγο είναι οι 
ακόλουθες: 

 
 Ο προσωπικός γιατρός παιδιού ή ενήλικα δεν δικαιούται να παραπέμψει για 

αξιολόγηση ή και παρέμβαση λογοθεραπείας. Ο όρος «παιδίατρος» στον 

κατάλογο ειδικοτήτων που μπορούν να παραπέμπουν σε λογοπαθολόγο αφορά 

τους ειδικούς παιδίατρους π.χ. παιδονευρολόγους, πνευμονολόγους, κλπ. 

 

A/A Ειδικότητες ιατρών που μπορούν να παραπέμπουν σε λογοπαθολόγο 

1 Γαστρεντερολογία 

2 Γηριατρική 

3 Εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία  

4 Εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία νεογνών  

5 Ιατρική γενετική 

6 Νευρολογία 

7 Παθολογία 

8 Παιδιατρική 

9 Παιδοψυχιατρική 

10 Πνευμονολογία 

11 Στοματογναθοπροσωποχειρουργική 

12 Φυσική ιατρική και αποκατάσταση 

13 Ψυχιατρική 

14 Ωτορινολαρυγγολογία 

 



3. Οι διαγνώσεις που καταχωρούνται από τους γιατρούς πρέπει να είναι αληθείς και 

ακριβείς.  Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο και τον Κώδικα 

Δεοντολογίας των Λογοπαθολόγων, παρακίνηση ή/και συνεργασία με ειδικό γιατρό για 

παραπομπή αναληθούς διάγνωσης, θεωρείται πειθαρχικό αδίκημα. Οποιουδήποτε 

είδους διαφθορά δύναται να διωχθεί ποινικά. 

 

4. Μετά την ολοκλήρωση του πακέτου θεραπειών μέσω του ΓεΣΥ, ο δικαιούχος έχει το 

δικαίωμα να συνεχίσει τις θεραπείες του ιδιωτικά, με τον ίδιο ή άλλο θεραπευτή.  

  

 


