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5 Mαρτίου, 2021 
 
Προς μέλη ΣΥΕΛ 
 
ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση διαβουλεύσεων με ΟΑΥ – Ενημέρωση για τελική συμφωνία για το ΓεΣΥ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Με την παρούσα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις με τον ΟΑΥ 
για την ένταξη των λογοπαθολόγων στο ΓεΣΥ. Η ένταξη των λογοπαθολόγων και των άλλων επαγγελματιών 
υγείας στο ΓεΣΥ αποτελεί τη μεγαλύτερη καινοτομία στα επαγγέλματα υγείας στη χώρα μας και θα 
διαμορφώσει τον χαρακτήρα του επαγγέλματος μας για τα επόμενα χρόνια. Η διαπραγματευτική ομάδα 
του ΣΥΕΛ δούλεψε ακούραστα για να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους όρους συνεργασίας με τον ΟΑΥ. Η 
επιτυχία ένταξης μας εξαρτάται από τη συνεργασία όλων που θα παρέχουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ.  
Παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τα πιο κάτω ώστε να κατανοήσετε τις πρόνοιες του Γενικού 
Συστήματος Υγείας για τις υπηρεσίες λογοθεραπείας. Η παρούσα επιστολή συνοδεύεται από σημαντικά 
έντυπα με βασική αρχή τους Κανονισμούς για τους Άλλους Επαγγελματίες Υγείας (επισυναπτόμενο αρ. 1). 
 
1.   H ένταξη των λογοπαθολόγων περιλαμβάνει τις πιο κάτω 4 δραστηριότητες: 

 
1.1 Κατάλογος Δραστηριοτήτων Λογοπαθολόγων και βαρύτητα αποζημίωσης. Μία μονάδα ισοδυναμεί με 

15 ευρώ: 
 

Σύντομη Αξιολόγηση /Ανίχνευση 3 μονάδες 

Μεγάλη Αξιολόγηση  8 μονάδες 

Παρέμβαση (40 λεπτά) 2.25 μονάδες 

Εργαστηριακή Αξιολόγηση Κατάποσης 10 μονάδες 

 
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για την κάθε δραστηριότητα 
https://www.gesy.org.cy/el-gr/annualreport/speech-therapists-activities-0.pdf 
 
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-
gr/&lookuppage=hioactivitycatalogues-allied 
 

1.2 Αξιολόγηση: Θα αποζημιώνεται ΜΟΝΟ για τους νέους ασθενείς. Ο ΟΑΥ θα καλύπτει μια μεγάλη 
αξιολόγηση και μια σύντομη αξιολόγηση ανά έτος ή δύο σύντομες αξιολογήσεις ανά ημερολογιακό 
έτος ανά ασθενή.  
 
Kατά την αξιολόγηση από Λογοπαθολόγο θα καταγράφονται τα ευρήματα τα οποία στην περίπτωση 
που καταδεικνύουν διαφορετική διάγνωση από αυτή που αναγράφεται στο παραπεμπτικό, ο 
Λογοπαθολόγος μπορεί να έρχεται σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό και να προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες.   
 

1.3 Σύντομη αξιολόγηση ή ανίχνευση: Ο ΟΑΥ θα καλύπτει μια αξιολόγηση και μια σύντομη αξιολόγηση 
ανά έτος ή δύο σύντομες αξιολογήσεις ανά έτος ανά ασθενή.  

https://www.gesy.org.cy/el-gr/annualreport/speech-therapists-activities-0.pdf
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hioactivitycatalogues-allied
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hioactivitycatalogues-allied
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1.4 Θεραπεία (40 λεπτά) 
 

1.5 Εργαστηριακή εξέταση κατάποσης: Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα προ-εγκρίνονται από τον ΟΑΥ 
εφόσον ο λογοθεραπευτής συμπληρώνει ορθά το σχετικό ερωτηματολόγιο.  
 
Η εξέταση FEES θα διενεργείται πάντοτε σε συνεργασία με ΩΡΛ ως εκ τούτου ο λογοπαθολόγος θα 
πρέπει να επικοινωνεί με τον παραπέμποντα ιατρό για να εκδώσει παραπεμπτικό στον ασθενή σε ΩΡΛ. 
Οι συνεδρίες για την εφαρμογή εργαστηριακών εξετάσεων κατάποσης ΔΕΝ αναμένεται να υπερβούν τις 
200-250 τον χρόνο.  
 
Σε σχέση με το ακτινολογικό τμήμα θα προστεθεί κωδικός στον κατάλογο δραστηριοτήτων για τις 
εξετάσεις VFSS που δεν χρειάζεται παρουσία ακτινολόγου. Η πληρωμή θα γίνεται από τον 
λογοπαθολόγο και θα έχουν βαρύτητα 4 μονάδες.  
 
 

2. Παραπεμπτικά: Παραπομπές για υπηρεσίες λογοθεραπείας μπορούν να κάνουν οι ακόλουθες 
ειδικότητες (και εξειδικεύσεις) ειδικών ιατρών όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.  

 

A/A Ειδικότητες ιατρών που δύναται 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 

 

https://www.gesy.org.cy/el-gr/annualreport/20210203-specialty-restrictions.xlsx 
 

3. Έκδοση παραπεμπτικών και διαδικασία παραπομπής (επισυναπτόμενα αρ. 2 και 3) 
3.1 Τα παραπεμπτικά εκδίδονται από τους ιατρούς που περιλαμβάνονται στον πιο πάνω πίνακα. Ο 

παραπέμπων ιατρός μπορεί να επιλέξει να καταχωρήσει παραπεμπτικό το οποίο να περιλαμβάνει 
αρχικά τρεις (3) ή έξι (6) συνεδρίες στον λογοπαθολόγο και ανάλογα με τον μέγιστο αριθμό συνεδριών 
που καλύπτει το Σύστημα ανά σύμπτωμα, ανά έτος. Με την ολοκλήρωση των 3 ή 6 συνεδριών, θα 
γίνεται καταχώριση παραπεμπτικού για τις υπόλοιπες συνεδρίες ανά έτος. Ο συνολικός αριθμός 
συνεδριών, ανεξάρτητα από τον αριθμό συμπτωμάτων, δεν θα ξεπερνά τις 18 για δικαιούχους 12 ετών 
και κάτω, και τις 9 για δικαιούχους άνω των 12 ετών. 

https://www.gesy.org.cy/el-gr/annualreport/20210203-specialty-restrictions.xlsx
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3.2 Ο προσωπικός γιατρός παιδιού ή ενήλικα δεν δικαιούται να παραπέμψει για αξιολόγηση ή και 
παρέμβαση λογοθεραπείας. 

3.3 Ο όρος παιδίατρος στον κατάλογο ειδικοτήτων που δύναται να παραπέμπουν σε λογοπαθολόγο αφορά 
τους ειδικούς παιδίατρους π.χ. παιδονευρολόγους, παιδοπνευμονολόγους, κλπ. 

3.4 Συμπλήρωση παραπεμπτικών (παραδείγματα) 
Η πρωτογενής διάγνωση πρέπει να είναι διαφορετική από το σύμπτωμα 

Π.χ. Παιδονευρολόγος – Εγκεφαλική Παράλυση (διάγνωση)  
                                             Γλωσσική Καθυστέρηση (σύμπτωμα) = {ΣΩΣΤΟ} 

                      Παιδονευρολόγος – Γλωσσική Καθυστέρηση (διάγνωση) 
                                                           Γλωσσική Καθυστέρηση (σύμπτωμα) = {ΛΑΘΟΣ} 

 
Η πρωτογενής διάγνωση πρέπει να καλύπτεται από το ΓεΣΥ. 

 Πριν κλείσετε ραντεβού για αξιολόγηση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η 
πρωτογενής διάγνωση βρίσκεται στον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας 
που σας παραπέμπει. 

 Πχ. Ειδικότητα = ΩΡΛ,  Πρωτογενής διάγνωση = πάρεση γνήσιας δεξιάς φωνητικής 
χορδής {ΣΩΣΤΟ} 

               Ειδικότητα = ΩΡΛ, Πρωτογενής διάγνωση = ουρολοίμωξη {ΛΑΘΟΣ} 
 

 Στις οδηγίες προς τους ιατρούς έχει γίνει ειδική αναφορά σε σχέση με αυτό. Στον τελικό 
σχεδιασμό του Συστήματος Πληροφορικής (ΣΠ) ο λογοπαθολόγος θα μπορεί μέσω του 
ΣΠ να ζητά παραπεμπτικό από τον παραπέμποντα ιατρό για επιπλέον επισκέψεις. Το ΣΠ 
θα ελέγχει τον αριθμό των επισκέψεων που δικαιούται ο ασθενής.  

 Οι διαγνώσεις κάθε ειδικότητας βρίσκονται στον κατάλογο δραστηριοτήτων της κάθε 
ειδικότητας. Όλες οι διαγνώσεις έχουν κωδικό (ICD10). Μπορείτε να βρείτε τον 
κατάλογο δραστηριοτήτων της κάθε ειδικότητας στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ. 

 Στην περίπτωση λανθασμένων κωδικών το παραπεμπτικό θα πρέπει να διορθωθεί πριν 
από την πρώτη καταχώρηση του ασθενή στο σύστημα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν 
θα μπορεί να είναι δυνατή αποζημίωση από τον ΟΑΥ. 

 Οι διαγνώσεις που καταχωρούνται από τους γιατρούς πρέπει να είναι αληθείς και 
ακριβείς. Σύμφωνα με τον Περί Λογοπαθολόγων Νόμο και τον Κώδικα Δεοντολογίας 
των Λογοπαθολόγων, παρακίνηση ή/και συνεργασία με ειδικό γιατρό για παραπομπή 
αναληθούς διάγνωσης, θεωρείται πειθαρχικό αδίκημα.   

4. Συνεδρίες ανά ημερολογιακό έτος (Σημ. Ανεξαρτήτως του αριθμού διαγνώσεων/συμπτωμάτων) 
4.1 Παιδιά και έφηβοι κάτω των 12 ετών, 18 συνεδρίες λογοθεραπείας στο σύνολο. 
4.2 Δικαιούχοι άνω των 12 ετών, 9 συνεδρίες λογοθεραπείας στο σύνολο.  
4.3 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.  

4.4 Τα συμπτώματα για λογοπαθολόγους που αφορούν παιδιά και εφήβους κάτω των 12 ετών είναι τα 
ακόλουθα. 
 

Κωδικοί συμπτωμάτων παιδιών και εφήβων μέχρι 12 ετών για λογοθεραπεία και μέγιστος αριθμός  
συνεδριών* για κάθε σύμπτωμα 

F80.1 Διαταραχή της γλωσσικής έκφρασης 18 συνεδρίες 

F80.2 Διαταραχή της αντίληψης της γλώσσας 18 συνεδρίες 

F98.2 Διαταραχή σίτισης της βρεφικής και παιδικής ηλικίας 18 συνεδρίες 

F98.5 Βατταρισμός 18 συνεδρίες 

F98.6 Τραύλισμα 18 συνεδρίες 

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hioactivitycatos29-07-2019


 

 Τηλ.: 22 660 611, Φαξ: 22 661 774, Τ.Θ. 28656, 2081 Λευκωσία, E-mail: info@speechtherapy.org.cy, Website: speechtherapy.org.cy 

 
4.5 Τα συμπτώματα για λογοπαθολόγους που αφορούν δικαιούχους άνω των 12 ετών είναι τα ακόλουθα. 

 

 
 

5. Η μονάδα και η αμοιβή του λογοπαθολόγου (επισυναπτόμενο αρ. 4) 
5.1 Η τιμή της μονάδας έχει οριστεί στα 15 ευρώ. Η τιμή της μονάδας ενδέχεται να τροποποιηθεί αν γίνεται 

κατάχρηση του προυπολογιμού.  
5.2 Ο δικαιούχος ασθενής για κάθε επίσκεψη ενδέχεται να καταβάλλει στον λογοπαθολόγο το ποσό των 10 

ευρώ (στα πλαίσια της ετήσιας συμπληρωμής των 150 ευρώ ανά ασθενή), ποσό το οποίο θα αφαιρείται 
από τη συνολική αμοιβή που θα εισπράττει ο λογοπαθολόγος από το ΓεΣΥ.  
Ο κάθε λογοπαθολόγος θα αποζημιώνεται από τον ΟΑΥ ΜΟΝΟ για 339 μονάδες τον μήνα. Στην 
περίπτωση όπου το αίτημα για αποζημίωση υπερβαίνει τις 339 μονάδες, οι επιπρόσθετες μονάδες δεν 
θα αποζημιώνονται. 

5.3 Κατάλογος Δραστηριοτήτων Λογοπαθολόγων και αμοιβή με βάση την υφιστάμενη τιμή μονάδας: 
 

Σύντομη Αξιολόγηση /Ανίχνευση 3 μονάδες = 45 ευρώ 

Μεγάλη Αξιολόγηση  8 μονάδες = 120 ευρώ 

Παρέμβαση 2.25 μονάδες = 33.75 ευρώ 

Εργαστηριακή Αξιολόγηση Κατάποσης 10 μονάδες = 150 ευρώ 

 

F06.7 Ήπια διαταραχή των γνωστικών λειτουργειών 18 συνεδρίες 

R48.2 Απραξία 18 συνεδρίες 

R47.1 Δυσαρθρία και αναρθρία 18 συνεδρίες 

R47.0 Δυσφασία και Αφασία 18 συνεδρίες 

R48.1 Αγνωσία 18 συνεδρίες 

R49.0 Δυσφωνία 18 συνεδρίες 

R49.1 Αφωνία 18 συνεδρίες 

R49.2 Υπερ-και-υπό-ρινοφωνία 18 συνεδρίες 

R41.8 
Άλλα συμπτώματα  που αφορούν  νοητικές λειτουργείες και 
αντίληψη 

18 συνεδρίες 

Κωδικοί συμπτωμάτων  για λογοθεραπεία σε δικαιούχους άνω των 12 ετών  
και μέγιστος αριθμός συνεδριών* για κάθε σύμπτωμα 

 

R48.2 Απραξία 9 συνεδρίες 

R47.1 Δυσαρθρία και αναρθρία 9 συνεδρίες 

R47.0 Δυσφασία και Αφασία 9 συνεδρίες 

R48.1 Αγνωσία 9 συνεδρίες 

F98.5 Βατταρισμός 9 συνεδρίες 

F98.6 Τραύλισμα 9 συνεδρίες 

R49.0 Δυσφωνία 9 συνεδρίες 

R49.1 Αφωνία 9 συνεδρίες 

R49.2 Υπερ-και-υπό-ρινοφωνία 9 συνεδρίες 

R41.8 
Άλλα  μη καθορισμένα συμπτώματα  που αφορούν  νοητικές 
λειτουργείες και αντίληψη 

9 συνεδρίες 

F06.7 Ήπια διαταραχή των γνωστικών λειτουργειών 9 συνεδρίες 

R13 Δυσφαγία 9 συνεδρίες 
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5.4 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.  

5.5 Συστήνεται όπως ακολουθείται ο ενδεικτικός τιμοκατάλογος του συλλόγου ώστε να εξασφαλιστεί ο 
σεβασμός και η υπακοή στον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος μας σύμφωνα με τον οποίο, «Ο 
λογοπαθολόγος δεν χρησιμοποιεί την αμοιβή ως μέσο ανταγωνισμού, μειώνοντάς την πέρα από τα 
προτεινόμενα από τον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων όρια, για να προσελκύσει πελάτες.» 

 
6. Νομοθεσία για Ασφαλιστική Κάλυψη και Άλλα Νομικά Θέματα (επισυναπτόμενα αρ. 5 & 6) 

Πέρα από τους Κανονισμούς για τους ΑΕΥ (επισυναπτόμενο αρ. 1) κάθε πάροχος θα πρέπει να έχει 
εξασφαλίσει την απαιτούμενη επαγγελματική ασφάλεια όπως αναγράφεται στη Νομοθεσία για 
ασφαλιστική κάλυψη. Στις 15/12/20 σας είχαμε στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις 
προσφορές που λάβαμε από 4 ασφαλιστικές εταιρίες.  

6.1 Ο νόμος περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων περιλαμβάνει την εγγραφή φυσικών προσώπων και δεν 
προνοεί για τη δημιουργία εταιριών λογοπαθολόγων (νομικών προσώπων). Ο ΟΑΥ αυτή τη στιγμή 
εγγράφει στο σύστημά του φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που ένας λογοπαθολόγος 
που είναι ο ιδιοκτήτης  Κέντρου Λογοθεραπείας, ο οποίος θα συμβληθεί στο ΓεΣΥ, και ο οποίος έχει 
μισθωτούς υπαλλήλους λογοπαθολόγους που θα συμβληθούν κι αυτοί στο ΓεΣΥ, η πληρωμή θα γίνεται 
προς τον λογαριασμό της εταιρίας. Ακολούθως ο λογοπαθολόγος ιδιοκτήτης του Κέντρου θα μπορεί να 
προβαίνει στις πληρωμές των υπαλλήλων του. Ο κάθε υπάλληλος του κέντρου που θα συμβληθεί με 
τον ΟΑΥ, θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό της επαγγελματικής ασφαλιστικής κάλυψης.  

 
7. Εγγραφή στο Σύστημα (επισυναπτόμενα αρ. 7 & 8). 

Για την εγγραφή στο σύστημα και σχετικές οδηγίες, μπορείτε να μπορείτε να ακολουθήσετε τις 
διαδικασίες που αναγράφονται στα επισυναπτόμενα. 

 
Κλείνοντας, ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας για την υπομονή και την εμπιστοσύνη σας. Δουλέψαμε με  
μεθοδικότητα, τεκμηριώνοντας τα αιτήματα μας ώστε να εξασφαλίσουμε τους καλύτερους όρους για τα 
μέλη μας και για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών μας. Ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο 
και τα μέλη της Επιτροπής Υγείας και τα μέλη του ΔΣ για τον σημαντικό τους ρόλο στις προσπάθειες αυτές. 
Η επιτυχία του συστήματος και η ποιότητα των υπηρεσιών μας, εξαρτάται από την συνεργασία όλων μας. 
Θέλω να πιστεύω πως θα το πετύχουμε.  

 
Με εκτίμηση, 

          
Φώφη Κωνσταντινίδου     Μαριάννα Χριστοδούλου-Ντεβλετιάν    
Πρόεδρος ΣΥΕΛ      Γραμματέας ΣΥΕΛ                                                 
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