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Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου, 2019:  Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Λογοθεραπευτών (CPLOL) θα 
γιορτάσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας στις 6 Μαρτίου 2019.  Ο στόχος αυτής της ετήσιας 
εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση στις διαταραχές επικοινωνίας και κατάποσης, και του ρόλου 
των Λογοθεραπευτών.  Το θέμα της ημέρας του 2019 είναι οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
(ΔΑΦ).  Την ημέρα αυτή, Λογοθεραπευτές σε όλη την Ευρώπη θα ενωθούν για κάλυψη των μέσων 
ενημέρωσης, και για να οργανώσουν εργαστήρια, σεμινάρια κατάρτισης, και συνεδρία για τη 
δημοσιοποίηση της ΔΑΦ και του ρόλου του Λογοθεραπευτή. 

 
Η Michèle Kaufmann-Meyer, Πρόεδρος της CPLOL, είπε: «Η CPLOL χαίρεται που υποστηρίζει την 
κοινότητα των λογοθεραπευτών στην ενίσχυση του κύρους της εργασίας τους, με πελάτες με ΔΑΦ. 
Την ημέρα αυτή, εκατοντάδες γεγονότα θα λάβουν χώρα σε όλη την Ευρώπη, για να επισημάνουν 
το σημαντικό αυτό έργο και τη διαφορά μπορούν να κάνουν οι Λογοθεραπευτές στα άτομα που 
ζουν με την κατάσταση αυτή.» 
  
Αυτισμός ή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), είναι μια δια βίου κατάσταση, η οποία μπορεί 
να έχει επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής ενός παιδιού ή ενός ενήλικα. Είναι γνωστή ως 
διαταραχή στο «φάσμα», διότι έχει μεγάλη διακύμανση στον τύπο και στη σοβαρότητα των 
συμπτωμάτων που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά. Αν και κάθε άτομο με ΔΑΦ είναι διαφορετικό, 
παιδιά και ενήλικες με αυτισμό τείνουν να δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον κόσμο όπως κάνουν 
οι άλλοι άνθρωποι, να έχουν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την επικοινωνία, και 
βρίσκουν δύσκολο να κατανοήσουν τα δικά τους τα συναισθήματα αλλά και των άλλων ανθρώπων. 
Τα άτομα με ΔΑΦ μπορεί να έχουν δυσκολίες κατανόησης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής. 
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Οι Λογοθεραπευτές είναι οι ειδικοί στην αξιολόγηση και τη διαχείριση διαταραχών επικοινωνίας 
και κατάποσης. Ως μέλη ομάδας επαγγελματιών, οι Λογοθεραπευτές μπορούν να συμβάλλουν στη 
διάγνωση της ΔΑΦ. Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους ενήλικες που ζουν με ΔΑΦ να 
αναπτύξουν την επικοινωνία και τις κοινωνικές τους δεξιότητες, προκειμένου να ζήσουν τη ζωή που 
θέλουν. 
 
Κατά τη διάρκεια της 14ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων 
Λογοπαθολόγων Κύπρου θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις, όπου θα στηθούν 
περίπτερα για ενημέρωση του κοινού, ως ακολούθως: 
 

 Λευκωσία  –  Σάββατο,  2 Μαρτίου 2019, στην Πλατεία Φανερωμένης   10:00 – 16:00  
 Λεμεσός    –   Σάββατο,  2 Μαρτίου 2019, στο Μόλο (δίπλα από Παιδότοπο) 10:00 – 16:00  
 Λάρνακα   –   Σάββατο,  2 Μαρτίου 2019, στην Πλατεία Κίμωνος/Φοινικούδες 10:00 – 16:00  
 Πάφος       –    Σάββατο,  2 Μαρτίου 2019, στo Kings Avenue Mall            10:00 – 16:00 
 Παραλίμνι  –  Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019, στην Πλατεία Αγ. Γεωργίου        10:00 – 16:00 

 
Στα εν λόγω περίπτερα θα διανέμονται στο κοινό ενημερωτικά τρίπτυχα του Συλλόγου μας πάνω σε 
θέματα της λογοθεραπείας. Στους εσωτερικούς χώρους θα προσφέρονται μπαλόνια στα παιδιά και 
ζωγραφική προσώπου ενώ στους εξωτερικούς/υπαίθριους χώρους θα υπάρχει και ζωγραφική για 
τα παιδιά σε πανί.  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας διαφώτισης, μέλη του Συλλόγου μας θα φιλοξενηθούν σε 
εκπομπές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση για ενημέρωση του κοινού σε θέματα 
Λογοθεραπείας.   
 

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου, στο πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μέρας Λογοθεραπείας διοργανώνεται 
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και Ενιαία 
Εκπαίδευση: Η Πρόκληση του Αύριο!» στις 6:00-9:00μμ. Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για όλους 
τους επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, 
ειδικούς παιδαγωγούς, γονείς και θα γίνει στην αίθουσα #012 του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου στη Λευκωσία. Είσοδος ελεύθερη.  

 

Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αριθμεί 430 ενεργά 
μέλη.  Είναι ο επίσημος φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους Λογοπαθολόγους / Λογοθεραπευτές της 
Κύπρου.  Ο ΣY.Ε.Λ.Κ. είναι πλήρες μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Λογοθεραπευτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (C.P.L.O.L – L.C.S.T.L.) από τον Μάιο 2004 όπου η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne or 
Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the European Union 
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ή Μόνιμη Επιτροπή των Συνδέσμων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών των χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι η Ευρωπαϊκή ομπρέλα των οργανώσεων των Λογοθεραπευτών που 
ενώνει 35 επαγγελματικούς συλλόγους σε 32 χώρες. Η CPLOL δημιουργήθηκε το 1988 για να 
παρέχει ένα φόρουμ συζήτησης για τη συνεργασία των επαγγελματικών συλλόγων των 
Λογοθεραπευτών σε διεθνές επίπεδο.  
 
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη CPLOL εδώ: 
www.cplol.eu 
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη ΔΑΦ εδώ:  
https://www.autismspeaks.org/  
https://www.autism.org.uk/ 
https://www.asha.org/public/speech/disorders/autism/ 
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd/index.shtml 
 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο: 

 
Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων 
Τηλ: 22 660611 ή 99377080 
E-mail: info@speechtherapy.org.cy 
Website: www.speechtherapy.org.cy 

 
 
Με εκτίμηση, 
 
Η Ομάδα Επαγγελματικής Κατάρτισης της C.P.L.O.L. και  
η Οργανωτική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας της Κύπρου.  
 
 
22 Φεβρουαρίου 2019 
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