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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Είναι με μεγάλη χαρά που εγκαινιάζουμε το ένθετο του Συλλόγου μας, «Λογο‐Νέα».   Υπόσχεσή μας είναι όπως το 
ένθετο  κυκλοφορεί  αρχικά  δύο  φορές  το  χρόνο,  ενώ  μελλοντικά  κάθε  τριμηνία.  Επειδή  όλοι  συμμεριζόμαστε  την  ανάγκη 
προστασίας  του φυσικού  μας  περιβάλλοντος,  το  ένθετο  κυκλοφορεί  μόνο  σε  ηλεκτρονική  μορφή. Μέσα  από  το  ένθετο  θα 
δίνεται η δυνατότητα σε όλους να νιώσουμε ως μία ομάδα επαγγελματιών που εργαζόμαστε με στόχο την αναβάθμιση του 
επαγγέλματός μας.  Επίσης δίνεται σε όλους η δυνατότητα να δουν  τη δράση του Συλλόγου μέσα από  τις διάφορες Ομάδες 
Εργασίας και να μοιραστούν μεγάλα επαγγελματικά επιτεύγματα τους. 

Επειδή  το  ένθετο  αυτό  είναι  μια  αναδρομή  στην  τελευταία  ακαδημαϊκή  χρονιά,  θα  ήταν  παράλειψη  μου  αν  δεν 
ευχαριστούσα  τις  δεκάδες  των  συναδέλφων  εθελοντών  που  συνέβαλαν,  με  την  εργασία  τους  και  τη  συμμετοχή  τους,  στην 
επιτυχία  των  εκδηλώσεων  μας. Με  αυτή  την  ευκαιρία  που  μου  δίνεται,  θα  ήθελα  να  καλέσω  τους  νέους  συναδέλφους  να 
εμπλακούν ενεργά στα δρώμενα του Συλλόγου, γιατί ο Σύλλογος είμαστε όλοι εμείς που τον αποτελούμε.   Όσοι εμπλέκονται 
στα «του Συλλόγου» μόνο κερδισμένοι βγαίνουν γιατί  γνωρίζουν συναδέλφους, ανταλλάσουν ιδέες πάνω σε θέματα που τους 
απασχολούν σχετικά με τον κλάδο μας και γενικά εδραιώνονται στον επαγγελματικό τους χώρο.  

Επίσης θα ήθελα να καλέσω όλους εσάς να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στον Αγρό στο 3ο Διεθνές Συμπόσιο με 
θέμα «Επικοινωνιακές  Διαταραχές  σε  Πολυγλωσσικούς  Πληθυσμούς».  Για  πρώτη  φορά  η  μικρή  μας  Κύπρος  επιδιώκει  τη 
συνδιοργάνωση ενός συμποσίου τέτοιας εμβέλειας.  Χωρίς τη μαζική σας συμμετοχή, όμως, η επιτυχία θα είναι περιορισμένη. 

Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τις  έξι  συνεργάτιδες  μου  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  τον  υπεύθυνο  του 
γραφείου μας, κ. Βασίλη Κωνσταντινίδη, για τη σκληρή δουλειά τους.  Όλοι μας δουλεύουμε με γνώμονα την αναβάθμιση του 
Συλλόγου σε ένα σοβαρό, επαγγελματικό οργανισμό.  Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους! 

Εύχομαι να σας δούμε όλους στην ερχόμενη μας ολομέλεια, στις 17 Οκτωβρίου, και στον Αγρό στις 6‐8 Νοεμβρίου. 
 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  
Μαρία Παφίτη 
Πρόεδρος  
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Δράση Ομάδας CPLOL
 

Η  Μόνιμη  Επιτροπή  Λογοθεραπευτών  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  (C.P.L.O.L.)  καθιέρωσε  την  6η Μαρτίου  ως  την 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας.   
 
Φέτος έγιναν διάφορες εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις 
συναδέλφων σε διάφορες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
εκπομπές  από  τις 3 – 6 Μαρτίου,  λειτούργησε  ανοικτή 
γραμμή επικοινωνίας με λογοπαθολόγους, έγινε διάλεξη 
με  θέμα  «Νευρολογικές  διαταραχές  σε  παιδιά  και 
ενήλικες  και  οι  επιπτώσεις  τους  στο  λόγο  και  την 
ομιλία»  με  ομιλητές  τους  Δρ.  Σταύρο  Χατζηλοΐζου, 
παιδονευρολόγο,  Δρ.  Γιώργο  Καπονίδη,  νευρολόγο  και 
Μαργαρίτα  Σιαμαρή‐Μουζούρη,  λογοπαθολόγο,  καθώς 
επίσης και παιδική εκδήλωση στη Λεμεσό όπου υπήρχε 
περίπτερο με ενημερωτικό υλικό.   
 
Διοργανωτές  των  εκδηλώσεων  στη  Λεμεσό  ήταν  οι 
Κωνσταντίνα  Χρίστου  και  η  Μαργαρίτα  Σιαμαρρή‐
Μουζούρη  πλαισιωμένες  από  τους  Μάριο  Μιχαήλ, 
Μαρία  Λαζάρου,  Μαρίνα  Χαρή,  Ελένη  Αριστείδου  και 
Ιωάννα  Δημητρίου.    Σημαντική  ήταν  επίσης  η  συμβολή 
των  εθελοντών  τους  οποίους  και  ευχαριστούμε:  Πέρσα 
Χαραλάμπους,  Άνθη  Κυπριανίδου,  Σκεύη Θωμά, Μαρία 
Ανδρέου,  Τζοβάννα  Νικολάου,  Φρόνη  Σταυρινίδου, 
Μαρίνα  Χαραλάμπους,  Δάφνη  Καραγιάννη  και  Αγγέλα 
Ττινιόζου‐Μιχαήλ.    Το  ρόλο  του  κλόουν  ανέλαβαν  οι 
Μαρία Αθηνοδώρου‐Καπαρή  (ο  κλόουν  Κική)  και  Γιώτα 
Γεωργίου (ο κλόουν Γιώτα). 

Η ομάδα των διοργανωτών

 



 

Δράση Ομάδας
Επιμόρφωσης 

Δράση Ομάδας
Υπουργείου Παιδείας 

   
• Orofacial Regulation Therapy (ORT) in 

the Castillo Morales Concept – 26 
Οκτωβρίου 2008 

• Στις 4/4/09 έγινε συνάντηση στην 
Ακτή του Κυβερνήτη για τα νέα 
σχέδια υπηρεσίας.   

• Γλωσσική Συμπτωματολογία και 
θεραπευτική προσέγγιση σε παιδιά 
με αργή εξέλιξη στο Λόγο – 31 
Ιανουαρίου 2009 

• Στάλθηκε επιστολή στον Υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού στις 11 
Μαΐου 2009, με την οποία ζητήσαμε 
όπως μελετηθούν όλες οι πτυχές του 
προβλήματος, όπως έχει προκύψει με 
την ψήφιση των σχεδίων υπηρεσίας, 
προτείνοντας διορθωτική 
αναθεώρηση, αλλά δυστυχώς δεν 
πήραμε καμία απάντηση. 

• Διάλεξη προς το κοινό με θέμα 
κατανόηση και χειρισμός της 
δύσκολης συμπεριφοράς σε παιδιά 
και νεαρά άτομα με διαταραχές που 
εμπίπτουν στο Φάσμα του Αυτισμού 
– 13 Μαρτίου 2009  • Η ομάδα βρίσκεται σε συνεχή επαφή 

με τη νομική σύμβουλο του Συλλόγου 
μας όσον αφορά τα νέα σχέδια 
υπηρεσίας, τα σχέδια προαγωγών και  
το θέμα των παγιοποιημένων 
οργανικών θέσεων της ειδικής 
εκπαίδευσης. 

• Διαταραχές στο Φάσμα του 
Αυτισμού: Από τη θεωρία στην Πράξη 
– 14‐15 Μαρτίου 2009 

• Τραυλισμός: Η θεραπευτική 
παρέμβαση Lidcombe – 19‐21 
Ιουνίου 2009 

• Έχουν ήδη σταλεί επιστολές στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
της Βουλής και την ΠΟΕΔ, ζητώντας 
την ευκαιρία παρουσίασης των 
θέσεων του Συλλόγου όσον αφορά τα 
σχέδια προαγωγής ειδικών 
εκπαιδευτικών και ενημέρωση για το 
πότε θα ψηφιστούν. 

• Σύνδρομο Ντάουν – Διαλέξεις για 
γονείς στις 9 Οκτωβρίου και 
εκπαιδευτικό σεμινάριο για 
επαγγελματίες στις 10 Οκτωβρίου 
2009 

 

 

Ανακοινώσεις
 
 
 
• Το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009, θα γίνει η ολομέλεια του Συλλόγου στη 

Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, 3.00‐5.00 μμ.   
 
• Στις 6‐8 Νοεμβρίου 2009 ο Σύλλογος διοργανώνει στον Αγρό το 3ο 

Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Επικοινωνιακές Διαταραχές σε 
Πολυγλωσσικούς Πληθυσμούς».  Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 
5 και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.speechtherapy.org.cy.  
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Δράση Ομάδας Νέων Λογοπαθολόγων 
 

Το Σεπτέμβριο, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα 
εργασίας του Συλλόγου – η ομάδα των Νέων Λογοπαθολόγων.   

Η ομάδα των νέων συναδέλφων συναντήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του Συλλόγου 
όπου έτυχαν ενημέρωσης από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η πρόεδρος εξήγησε πως θα αυξηθούν 
τα περιστατικά των ιδιωτών όταν μπει σε λειτουργία το Γενικό Σχέδιο Υγείας.  

Αποφασίστηκε όπως ο Σύλλογος αποστείλει επιστολές ανά επαρχία σε γιατρούς των ειδικοτήτων 
ωτορινολαρυγγολογία,  παιδιατρική,  αναπτυξιολογία  και  νευρολογία  στις  οποίες  θα  αναγράφονται  οι 
συνάδελφοι που ιδιωτεύουν στην περιοχή τους.  Θα δίνεται επίσης η δυνατότητα, κατόπιν επιλογής ενός 
συναδέλφου, να εμφανίζεται ένα σύντομο βιογραφικό του σημείωμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

Θα  σταλεί  επίσης  επιστολή  στο  Υπουργείο  Παιδείας,  ζητώντας  άδεια  παρακολούθησης 
συνεδριών από νέους συναδέλφους σε δημόσια δημοτικά και νηπιαγωγεία.  

Δράση Διοικητικού Συμβουλίου 

11/10/08  –  Έγινε  η  εκλογή  του  νέου 
Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Συλλόγου  που 
απαρτίζεται  από  τις:  (πάνω  σειρά  από 
αριστερά)  Μαρία  Παφίτη  (πρόεδρο),  Νίκη 
Μυλωνά  (αντιπρόεδρο), Μαρία  Καστράππη 
(βοηθό  γραμματέα),  Χριστιάνα  Γρηγορίου 
(βοηθό  ταμία),  (κάτω  σειρά  από  αριστερά) 
Ντία  Ηλία  (γραμματέα),  Κωνσταντίνα 
Χρίστου  (μέλος)  και  Μαριάννα 
Χριστοδούλου (ταμία).  

 
 
Φωτογραφία  από  την  βράβευση:  από 
αριστερά  η  κα.  Δέσπω  Μηναΐδου,  η  Δρ. 
Κάκια Πετεινού, ο Δρ. Στέλιος Ανδρέου μαζί 
με  την  πρόεδρο  του  Συλλόγου,  Μαρία 
Παφίτη.    Η  Δρ.  Μαρία  Χριστοπούλου 
απουσίαζε στο εξωτερικό και το βραβείο της 
παρέλαβε εκ μέρους της η κα. Μηναΐδου. 
 

Κόψιμο βασιλόπιτας 
     

Στις 10 Ιανουαρίου 2009 ο Σύλλογός μας 
διοργάνωσε εκδήλωση για γνωριμία μελών 
και συνεργατών.  Η Δρ. Μαρία 
Χριστοπούλου μας φιλοξένησε στο σπίτι της 
για το κόψιμο της βασιλόπιτας.  

21/02/09  –  Παρουσίαση  του  Κυπριακού 
Κέντρου  Σχιστιών  και  Δυσμορφιών  του 
προσώπου.  Ομιλητές  Δρ.  Χριστόδουλος 
Λάσπος,  ειδικός  ορθοδοντικός  και  ειδικός 
στις  παθήσεις  των  κροταφογναθικών 

 

αρθρώσεων  και  στα  άτομα  με  δυσμορφίες 
προσώπου  και  η  Μαρία  Κυριάκου 
λογοπαθολόγος. 

27/06/09  –  Έγινε  η  ψήφιση  του  Κώδικα 
Δεοντολογίας  και  βραβεύτηκαν  τέσσερα 
μέλη του Συλλόγου για την πολύτιμη και επί 
σειρά  ετών  προσφορά  τους  στα  δρώμενα 
του  Συλλόγου:  Δέσπω  Μηναΐδου,  Κάκια 
Πετεινού,  Στέλιος  Ανδρέου  και  Μαρία 
Χριστοπούλου.
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Εκπροσώπηση του Σ.Ε.Λ. στο συνέδριο της CPLOL

Η  Μόνιμη  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή    των 
Συνδέσμων  Λογοπαθολόγων  ‐ 
Λογοθεραπευτών  των  χωρών  μελών  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (CPLOL)   διοργανώνει 
κάθε  τρία  χρόνια  συνέδριο.   Φέτος  το 
συνέδριο  διοργανώθηκε  στην  πρωτεύουσα 
της  Σλοβενίας  τη  Λιουμπλιάνα  από  τις  14‐16 
Μαΐου.  Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Speech 
Language  therapy  in  Europe:  sharing  good  Από αριστερά: Δέσπω Μηναΐδου, Κάκια 

Πετεινού, Μαρία Χριστοπούλου, Μαρία Παφίτη clinical  practice».  Ο  σύλλογός  μας 
εκπροσωπήθηκε  από  την  πρόεδρο  του 
συλλόγου μας, κα. Μαρία Παφίτη, από τις δύο  Επίσης η Δρ. Χριστοπούλου ως εκ της θέσεως 
αντιπροσώπους  μας  στην  CPLOL,  κα.  Δέσπω  της  (αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού 
Μηναΐδου  και  Δρ.  Μαρία  Χριστοπούλου  και  Συμβουλίου  της  CPLOL)  συνέβαλε  στην  όλη 
τη  Δρ.  Κάκια  Πετεινού.   Η  κα.  Παφίτη  μας  διοργάνωση  του συνεδρίου και διετέλεσε και 
εκπροσώπησε  στο  γεύμα  των  προέδρων  των  συντονίστρια  σε  μία  σειρά  παρουσιάσεων. 
συλλόγων των χωρών μελών της Ευρώπης.   Η   Τέλος η Δρ. Πετεινού παρουσίασε πόστερ με 
κα.  Μηναΐδου  μας  εκπροσώπησε  στη  την έρευνα της με θέμα «The role of morpho‐
συνεδρία των εκπροσώπων των χωρών μελών  phonological  salience  in  tense  marking  in 
που  αποτελούν  την  Επιτροπή  για  την  Cypriot‐Greek children with SLI» και διετέλεσε 
Εκπαίδευση,  ενώ  η  Δρ.  Χριστοπούλου  στις  συντονίστρια  σε  μία  σειρά  παρουσιάσεων 
συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου Εξασκήσεως  κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. 
επαγγέλματος. 

Διακρίσεις Μελών του Συλλόγου 
 

  Κατά το έτος 2008 – 2009 τα ακόλουθα μέλη του Συλλόγου έχουν διακριθεί 
επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ως ακολούθως: 
 

• Δρ. Φώφη Κωνσταντινίδου – Εξελέγη Department Chair στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2008, έχει εκδώσει 4 άρθρα σε περιοδικά του 
κλάδου μας καθώς και ένα κεφάλαιο σε βιβλίο την χρονιά που πέρασε (2008) και 
έχει γίνει λάβει χορηγία ύψους €1,280,000 μέσα στο 2009 για ερευνητικά 
προγράμματα.  Επίσης η Δρ. Κωνσταντινίδου είναι συντάκτρια σε δύο 
επαγγελματικά περιοδικά και είναι πρόεδρος ή αντιπρόεδρος σε πολλές επιτροπές, 
τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο. 

• Ντέμπυ Οικονομίδου‐Κράνου – Έγινε certified στο LSVT (Lee Silverman Voice 
Therapy). 

• Μαρίνα Χαρή και Γεωργία Ιακώβου – Έλαβαν εξειδίκευση στη Νευροεξελικτική 
Αγωγή Bobath. 

• Δρ. Στέλιος Ανδρέου – Πήρε το διδακτορικό του στη λογοθεραπεία στις 21/11/08 
από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. 

• Χρυστάλλα Παπαθωμά – Πήρε το Master της στην Ειδική Εκπαίδευση από το St. 
Louis University των Η.Π.Α. στις 14/6/09. 

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ. 1/2009 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ



 

Δράση Ομάδας Ιδιωτών
 

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Μαρία Παφίτη και η πρόεδρος της Ομάδας Ιδιωτών κα. Λία 
Χατζηγεωργίου‐Ταπάκη είχαν μία σειρά από συναντήσεις με το διευθυντή και τους λειτουργούς του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας σχετικά με την ένταξη του επαγγέλματος της λογοπαθολογίας στο Γενικό 
Σχέδιο Υγείας.  Μέχρι στιγμής συζητούνται τα ακόλουθα θέματα:  
Ενότητα 1: Παραπομπές (θέματα όπως ειδικότητες παραπομπές γιατρών, προκαθορισμένος αριθμός 
συνεδριών από το γιατρό, κλπ.) 
Ενότητα 2: Κατάλογος Δραστηριοτήτων (θέματα όπως κωδικοποίηση παθήσεων που προκαλούν 
προβλήματα λόγου και ομιλίας) 
Ενότητα 3: Αριθμός Συνεδριών (θέματα όπως προκαθορισμένος αριθμός συνεδριών, μακροχρόνια 
περιστατικά) 
Ενότητα 4: Αποζημιώσιμη Πρόσβαση (θέματα όπως μακροχρόνια περιστατικά και επαναξιολογήσεις, κατ΄ 
οίκων επισκέψεις για παιδιά 0‐3 χρονών) 
Ενότητα 5: Ελάχιστες Απαιτήσεις (θέματα όπως ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδομή, εκπαίδευση) 
Το πιο πρόσφατο θέμα παρουσίασης του ΓεΣΥ προς τους μη ιατρικούς κλάδους (φυσιοθεραπεία, 
λογοθεραπεία, κλπ.) ήταν ο σφαιρικός προϋπολογισμός ο οποίος έχει σταλεί ήδη στα μέλη του Συλλόγου 
για ενημέρωση.  Το θέμα του σφαιρικού προϋπολογισμού θα συζητηθεί περαιτέρω στην ολομέλεια του 
Συλλόγου, στις 17 Οκτωβρίου. 

 

Δηλώστε 
συμμετοχή 
έγκαιρα!!! 
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