
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας, 6η Μαρτίου 2018 

 

Λευκωσία, 20 Φεβρουαρίου, 2018:  Η Μόνιμη Επιτροπή των Συνδέσμων Λογοπαθολόγων-
Λογοθεραπευτών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.P.L.O.L.) καθιέρωσε την 6η 
Μαρτίου ως την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας. 
 
Για την Κύπρο, την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων 
Κύπρου (ΣY.Ε.Λ.Κ. ) που είναι μέλος της Μόνιμης αυτής Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Φέτος είναι η 13η 
συνεχής χρονιά που διοργανώνεται μια τέτοια Ημέρα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Ο ΣY.Ε.Λ.Κ., όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις που θα 
δείξουν το έργο του και την προσφορά του στην κοινότητα καθώς και στην εδραίωση και 
τεκμηρίωση του επαγγέλματος του Λογοπαθολόγου στην Κύπρο.    
 
Το θέμα της φετινής Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας, το οποίο επιλέχθηκε από τη Μόνιμη 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Συνδέσμων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών των χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.P.L.O.L.), είναι η «Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (ΕΕΕ)». 
 
Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (ΕΕΕ) αναφέρεται στους διάφορους τρόπους ή 
μεθόδους επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν άτομα όλων των ηλικιών, τα οποία 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή να εκφραστούν χρησιμοποιώντας την ομιλία. 
 
Τα άτομα αυτά μπορεί να δυσκολεύονται στην επικοινωνία  εξαιτίας μιας χρόνιας πάθησης όπως 
είναι η εγκεφαλική παράλυση, η νοητική υστέρηση ή η διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού κλπ.  Η 
δυσκολία στην επικοινωνία μπορεί επίσης, να οφείλεται σε νευρολογική διαταραχή, όπως 
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εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ή νόσος των κινητικών νευρώνων, ή νόσος του 
Πάρκινσονς κ.λπ. 
 
Η ΕΕΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών οι οποίες υποστηρίζουν ή/και αντικαθιστούν την λεκτική 
επικοινωνία.  Αυτές συμπεριλαμβάνουν πίνακες επικοινωνίας με εικόνες ή με γράμματα του 
αλφαβήτου, χρήση νοημάτων (π.χ. νοηματική γλώσσα), δείξιμο συμβόλων ή αντικειμένων και 
συσκευές παραγωγής ομιλίας. 
 
Η χρήση ΕΕΕ αποτελεί μέρος της καθημερινής μας επικοινωνιακής διαδικασίας αφού όλοι 
χρησιμοποιούμε χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου ή κινούμενα σχέδια όπως τα emojis.  
Παρόλα αυτά, για τα άτομα με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες η χρήση ΕΕΕ είναι ο τρόπος με 
τον οποίο μπορούν να βοηθηθούν για να εκφράσουν τις ανάγκες τους, να πάρουν βασικές 
αποφάσεις και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της καθημερινότητας.  Έτσι, η Επαυξητική και 
Εναλλακτική Επικοινωνία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής του ατόμου. 
 
Εάν νομίζετε ότι εσείς ή κάποιο άτομο που γνωρίζετε πιθανόν να επωφεληθεί από ΕΕΕ, είναι 
σημαντικό να συμβουλευτείτε ένα λογοπαθολόγο ή ένα εξειδικευμένο άτομο σε ΕΕΕ, με αίτημα μια 
πολυθεματική αξιολόγηση η οποία θα προτείνει τρόπους ή συσκευές οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη της επικοινωνίας. 
Να θυμάστε, ότι η διαταραχή στην ομιλία, δεν είναι το ίδιο με το να μην έχεις κάτι να πεις! 
 
Κατά τη διάρκεια της 13ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις 
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο, ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων 
Λογοπαθολόγων Κύπρου διοργανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις: 
 

 Λεμεσός    –   7 Μαρτίου 2018, 18:30, ΤΕΠΑΚ, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος,  Αμφιθέατρο 2 
➢ Διάλεξη με θέμα «Επικοινωνία: Επαυξητικές και Εναλλακτικές Μορφές» 

Ομιλητής: Δρ. Ιωάννης Βογινδρούκας  
➢ Διάλεξη με θέμα: «Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Επαυξητικής και Εναλλακτικής 

Επικοινωνίας»   Ομιλήτρια: Δρ. Ηλιάδα Πάμπουλου 
 

 Λευκωσία – 8 Μαρτίου 2018, 18:30, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρου, Αίθουσα # 010 
Διάλεξη με θέμα «Εναλλακτική Ενισχυόμενη Επικοινωνία (ΕΕΕ): Σύγχρονες Τεχνολογικές 
Λύσεις» -  
Ομιλητής: κ. Παντελής Μακρής 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 5 – 11 Μαρτίου 2018 μέλη του Συλλόγου μας θα 
φιλοξενηθούν σε εκπομπές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση για ενημέρωση του κοινού σε 
θέματα Λογοθεραπείας. 
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Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα αριθμεί 403 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 C.P.L.O.L. είναι η Μόνιμη Επιτροπή Λογοθεραπευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το ακρωνύμιο 
C.P.L.O.L.  αναφέρεται στο Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de 
l'Union Européenne. Μέλη της C.P.L.O.L. είναι εθνικοί επαγγελματικοί οργανισμοί 
Λογοθεραπευτών/ Λογοπεδικών  που πληρούν τα κριτήρια μελών που καθορίζονται από το Γενικό 
Συμβούλιο.  Οργανισμοί από Ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να γίνουν 
μόνο μέλη-παρατηρητές.  Από τον Ιούνιο 2014 η CPLOL αποτελείται από 35 επαγγελματικούς 
συνδέσμους/συλλόγους Λογοθεραπευτών/ Λογοπαθολόγων σε 32 χώρες, ενώ τα μέλη της 
αριθμούν περίπου 80.000 επαγγελματίες.  

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.  
 
20 Φεβρουαρίου 2018 
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