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ΝΕΑ ΣΥΕΛΚ 

Στόχοι τριετίας— Μακροπρόθεσμοι 
στόχοι (ΜΣ) 
1. Κατανόηση και εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών μας.  

Για τον στόχο αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια σας μέσα από ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο που θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε εντός του Απρίλη, 

2020. 

2. Διασφάλιση και ανάπτυξη του επαγγέλματος.  

Μέσα από συντονισμένες δράσεις του ΔΣ, καθώς και των ΕΕ και σε 

συνεργασία με άλλους επαγγελματικούς συλλόγους, ανταποκρινόμαστε στις 

καινοτομίες που αφορούν το σύστημα υγείας και την εκπαίδευση με 

διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς. Παρακάτω θα δείτε αναλυτικότερα 

τις δράσεις μας. Επιπρόσθετα, θα επενδύσουμε στη νέα γενεά επαγγελματιών 

και στην προώθηση της έρευνας και επιστημονικής συνεργασίας στην Κύπρο. 

Παράλληλα, επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση των μελών μας.   

3. Αποτελεσματική επικοινωνία με τα μέλη μας και το κοινό, καθώς και 

διασύνδεση με άλλους επαγγελματίες στην Κύπρο.  

Αυτό περιλαμβάνει την εξεύρεση αποτελεσματικότερων μεθόδων επικοινωνίας 

με τα μέλη μας και τους άλλους επαγγελματίες υγείας, την εφαρμογή 

διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των δράσεων του ΔΣ και των 

ΕΕ και την οργάνωση κοινών δράσεων με άλλους επαγγελματικούς φορείς ή/

και επαγγελματίες.   
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Εύχομαι οι πρώτοι μήνες του 2020 και της νέας δεκαετίας να σας βρίσκει με υγεία 

και όρεξη για παραγωγικότητα. Το ΔΣ του Συλλόγου έχει ολοκληρώσει ήδη το 

πρώτο τρίμηνο θητείας μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 15 Νοεμβρίου,  

2019. Εργαζόμαστε από την πρώτη μέρα μεθοδικά για να είμαστε αντάξιοι της 

εμπιστοσύνης που μας δείξατε.  

Για σκοπούς διαφάνειας και συστηματικής ενημέρωσης, θα λαμβάνετε κάθε τρίμηνο 

ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο από την Πρόεδρο που θα συγκεντρώνει βασικές και 

σημαντικές ενέργειες του ΔΣ. Επιπρόσθετα, θα γίνονται ενδιάμεσες ενημερώσεις 

καθώς προκύπτουν θέματα.  

Με γνώμονα τις εισηγήσεις σας αλλά και τις καινοτομίες στη χώρα μας (τόσο στον 
τομέα της υγείας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης) οι οποίες επιδρούν στο 
επάγγελμα, έχουμε ορίσει τους ακόλουθους στόχους για την επόμενη τριετία οι 
οποίοι θα καθοδηγούν και τις δράσεις των Επιτροπών Εργασίας (ΕΕ): 

Ενημέρωση από την Πρόεδρο, Δρα. Φώφη Κωνσταντινίδου 

Από τη συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
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Βραχυπρόθεσμοι στόχοι  
Το ΔΣ έχει ορίσει τους ακόλουθους βραχυπρόθεσμους στόχους και 

πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην επίτευξη των άνωθεν τριών 

ΜΣ: 

1. Αξιολόγηση των αναγκών των μελών μας έτσι ώστε οι δράσεις μας 

να συνάδουν με τις ανάγκες αυτές (ΜΣ 1) 

2. Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των οικονομικών 

του ΣΥΕΛΚ και ελαχιστοποίηση της χρήσης έντυπου υλικού για 

προστασία του περιβάλλοντος και  καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών 

μας (ΜΣ 1)  

3. Διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας για την ολοκλήρωση της 

τροποποίησης της νομοθεσίας (ΜΣ 2) 

4. Διαβούλευση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και το ΓεΣΥ για 

τους σωστούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μας στο ΓεΣΥ 

(ΜΣ 2) 

5. Διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και 

Νεολαίας στη δεύτερη φάση της Ενιαίας Εκπαίδευσης ώστε να 

διασφαλίζεται η σωστή εμπλοκή του επαγγελματία λογοπαθολόγου 

στην πρόληψη, αξιολόγηση και παρέμβαση (ΜΣ 2) 

6. Επένδυση στη συνεχή επιμόρφωση των μελών μας μέσω υψηλού 

επιπέδου δραστηριοτήτων που να εναρμονίζονται με τις ανάγκες τους 

και με τις επιστημονικές εξελίξεις του επαγγέλματος (ΜΣ 1 & 2) 

7. Δημιουργία Επιτροπής Νέων Επαγγελματιών που θα αποτελείται 

από συναδέλφους που ολοκλήρωσαν τις απαιτήσεις εγγραφής στο 

Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων εντός 7 ετών (ΜΣ 2) 

8. Εγκαθίδρυση Επιστημονικής Ημερίδας Φοιτητών Λογοπαθολογίας 

για ανάδειξη της έρευνας και προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας 

στη χώρα μας. Η πρώτη Ημερίδα προγραμματίζεται στα τέλη του 2020 

ή αρχές 2021 (ΜΣ 2 & 3) 

9. Προγραμματισμός Παγκύπριου Επιστημονικού Συνεδρίου για το 

2022 (ΜΣ 3) 

10. Δημιουργία και εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών 

λειτουργίας για αποτελεσματικότερη καθοδήγηση του ΔΣ και των ΕΕ 

(ΜΣ 3) 

11. Δημιουργία ΕΕ Προέδρων που θα αποτελείται από τους προέδρους 

των ΕΕ. Στόχος είναι η δημιουργία μηχανισμού για καλύτερη 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ΕΕ (ΜΣ 1-3) 

12. Δημιουργία καινούργιας ιστοσελίδας ώστε να είναι εύχρηστη και 

λειτουργική τόσο για τα μέλη μας όσο και για το κοινό (ΜΣ 1-3) 

13. Ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας για αποτελεσματικότερη 

προώθηση του επαγγέλματος σε άλλους φορείς και προς το κοινό (ΜΣ 

1-3) 
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ΟΑΥ & ΓεΣΥ 
Από τον Δεκέμβριο του 2019 τα θέματα που αφορούν το ΓεΣΥ και τις 

συνομιλίες με τον ΟΑΥ τα χειρίζεται η Επιτροπή Υγείας του Συλλόγου 

σε συνεργασία με το ΔΣ και τον νομικό μας σύμβουλο. Ο ΣΥΕΛΚ 

βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΟΑΥ για την εφαρμογή της 

δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ που θα περιλαμβάνει άλλους επαγγελματίες 

υγείας (λογοπαθολόγους, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, 

νοσηλευτές, μαίες, κλινικούς διαιτολόγους, και κλινικούς ψυχολόγους). 

Τα πιο κάτω αφορούν τη δράση της επιτροπής υγείας του ΣΥΕΛΚ από 

τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα:  

 

1. Πρόσβαση στον φάκελο ασθενούς. Μας ζητήθηκε να δώσουμε τις 

θέσεις μας για την αναγκαιότητα του λογοπαθολόγου να έχει 

πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο των ασθενών. Το ΔΣ μελέτησε 

τα θέματα αυτά και παρέθεσε τεκμήρια για την ανάγκη πρόσβασης 

στο ιστορικό, σε διαγνωστικές εξετάσεις, και θεραπείες που 

αφορούν το εκάστοτε περιστατικό με επιστολή που στάλθηκε στον 

ΟΑΥ στις 25/11/2019.  

2. Προσχέδια των Κανονισμών που αφορούν τους Άλλους 

Επαγγελματίες Υγείας. Ο ΟΑΥ παρέθεσε σειρά προτάσεων που 

αφορούν τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας οι 

οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του. Το ΔΣ και η 

Επιτροπή Υγείας σε συντονισμό με τους άλλους επαγγελματικούς 

συλλόγους παρέθεσε τις θέσεις μας μέσω του νομικού μας 

συμβούλου για τους προτεινόμενους κανονισμούς σε επιστολή 

ημερομηνίας 10/1/2020. 

3. Στις 21/1/2020 ο ΣΥΕΛΚ έλαβε επιστολή από τον ΟΑΥ για να 

παραθέσει τις θέσεις του για τον προτεινόμενο κατάλογο των 

δραστηριοτήτων του λογοπαθολόγου, τον κατάλογο διαγνώσεων 

για παραπομπές σε λογοπαθολόγο και τον κατάλογο ειδικοτήτων 

ιατρών οι οποίοι μπορούν να παραπέμπουν. Η ΕΥ έχει μελετήσει 

τις προτάσεις ΟΑΥ και αφού εξέτασε και προτάσεις άλλων 

Συλλόγων διαμόρφωσε αντιπρόταση για όλα τα αρχεία. Οι θέσεις 

βρίσκονται υπό εξέταση από το ΔΣ του ΣΥΕΛΚ και θα τεθούν στην 

ημερήσια διάταξη για την επόμενη συνάντηση με τον ΟΑΥ. 

Παράλληλα, στην επόμενη συνάντηση που προγραμματίζεται με 

τον ΟΑΥ, σκοπεύουμε να συζητήσουμε σημαντικά θέματα όπως τον 

καθορισμό του ποσού αμοιβής ανά μονάδα και τη χρονική διάρκεια 

της μονάδας.   

 

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να αναφέρω πως για τα θέματα του ΓΕΣΥ/

ΟΑΥ γίνονται συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων επαγγελματικών 

συλλόγων. Στόχος είναι να ενεργούμε συντονισμένα όταν τα θέματα 

άπτονται κοινών ενδιαφερόντων ώστε να ενδυναμώνονται οι 

προσπάθειες όλων.   

 

 

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hionurses-midwives-alliedhealthprofessionalsservices
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Τροποποιήσεις Νομοθεσίας ΥΥ 
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για τον Πέρι Εγγραφής 

Λογοπαθολόγων Τροποποιητικό Νόμο 2019, ο ΣΥΕΛΚ έλαβε επιστολή 

στις 8/11/2019 από το Υπουργείο Υγείας για τις θέσεις και τις απόψεις 

του. Το ΔΣ εξέτασε με προσοχή τις τροποποιήσεις ώστε να 

διασφαλιστεί πως το προσχέδιο δεν απέχει από τις προτάσεις του 

ΣΥΕΛΚ και του ΣΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευση του νομικού 

μας συμβούλου, σε περιπτώσεις όπου υπήρχε διαφοροποίηση, 

παραθέσαμε τεκμήρια για τη θέση μας. Η απάντηση του ΔΣ έγινε σε 

συντονισμό με το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου και 

από κοινού αποστάλθηκε μία επιστολή προς το ΥΥ.  Η Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων του ΣΥΕΛΚ θα παρακολουθεί το θέμα σε 

συντονισμό με το ΔΣ.  

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) 
- Μεταρρύθμιση Ειδικής 
Εκπαίδευσης 
Πρώτη Φάση 2019. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με συναντήσεις το 

2019 όπου συζητήθηκε το Σχέδιο Νόμου για την Ενιαία Εκπαίδευση 

(EE) και πιθανές τροποποιήσεις. Το όραμα της Ενιαίας Εκπαίδευσης 

(EE) είναι να διασφαλιστεί ότι σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, παρέχονται ουσιαστικές, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες στην τοπική τους κοινότητα, μαζί με τους φίλους και τους 

συμμαθητές τους. 

Δεύτερη Φάση 2020: Στόχος της είναι να σχεδιαστούν οι Κανονισμοί 
που θα συνοδεύουν το Σχέδιο Νόμου, με σκοπό να παρέχουν τις 
απαραίτητες επεξηγήσεις και λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή 
της μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της 
μεταρρύθμισης της ΕΕ, έχουν δημιουργηθεί τρεις ομάδες εργασίας: 

 

1. Είδη εκπαιδευτικών παροχών και στήριξης, ηγετικές 

ικανότητες και πρακτικές διδασκαλίας.  

Αυτή η ομάδα εργασίας θα επικεντρωθεί στις καθημερινές σχολικές 

δραστηριότητες σε σχέση με τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών, των 

διευθυντών και των άλλων εμπλεκόμενων επαγγελματιών. 

2. Σύνθεση των ομάδων αξιολόγησης και στήριξης. Διαδικασία 

αξιολόγησης και στήριξης με επίκεντρο τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς, τους ηγέτες και τα μαθησιακά περιβάλλοντα.  

Αυτή η ομάδα εργασίας θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση και 

υποστήριξη του μαθησιακού περιβάλλοντος. Στόχος είναι να 

εντοπιστούν και να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη μάθηση, αντί να 

υπάρχει εστίαση στις διαγνωστικές κατηγορίες. 

3. Ρόλος Κέντρων Στήριξης Ενιαίας Εκπαίδευσης.  

Αυτή η ομάδα εργασίας θα επικεντρωθεί στην ίδρυση, οργάνωση και 

λειτουργία Kέντρων Στήριξης με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης 

των ικανοτήτων των σχολείων γενικής εκπαίδευσης για την 

αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας των μαθητών. 
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Η πρώτη συνάντηση των ομάδων διεξάχθηκε στις 22-23/1/2020 με τη 

συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. Στη βάση των 

συζητήσεων των τριών ομάδων εργασίας, ο Φορέας σε συνεργασία με 

τους εμπειρογνώμονες θα αναπτύξει περιλήψεις των αποτελεσμάτων 

της κάθε ομάδας εργασίας και θα προετοιμάσει το έγγραφο με τα κύρια 

ζητήματα προς συζήτηση για τη δεύτερη συνάντηση που θα 

πραγματοποιηθεί στις 16-17/3/2020.  

 

Ο ΣΥΕΛΚ εκπροσωπείται στις ομάδες εργασίας από τις συναδέλφους 

Μαρίνα Λάμπου (δεύτερη ομάδα) ως εκπρόσωπος του ΣΥΕΛΚ στο 

Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και μέλος της ΕΕ για 

θέματα του ΥΠΠΑΝ του ΣΥΕΛΚ και τη συνάδελφο Σίσυ Φιλιππίδου 

(τρίτη ομάδα), μέλος της ΕΕ για θέματα του ΥΠΠΑΝ του ΣΥΕΛΚ.  

 

30χρονα ΣΥΕΛΚ 
Το 2020 εκτός από νέα δεκαετία σημαδεύει και τα τριαντάχρονα 

γενέθλια του Συλλόγου μας! ‘Εχετε λάβει ήδη το κάλεσμα προτάσεων 

από την Επιτροπή Διαφώτισης, Διασύνδεσης και Επικοινωνίας για το 

Σλόγκαν που θα μας συνοδεύει την νέα δεκαετία (κάντε κλικ εδώ). Θα 

χαρούμε να λάβουμε τις δημιουργικές σας ιδέες.  

 

Κλείνοντας, το ΔΣ και ο ΣΥΕΛΚ βασίζεται στο ταλέντο και τις 

δεσμεύσεις όλων των μελών του για το κοινό καλό και πρόοδο του 

επαγγέλματος στη χώρα μας. Θερμές ευχαριστίες προς όλα τα μέλη 

του ΔΣ και των Επιτροπών για την αφοσίωση, την εργατικότητα και τη 

συνεργασία. Σας καλώ να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου 

προσωπικά, με άλλα μέλη του ΔΣ, τους προέδρους και μέλη των 

επιτροπών για ιδέες και εισηγήσεις.  

 

 

Με θερμούς χαιρετισμούς,  

 

 

 

Δρ. Φώφη Κωνσταντινίδου 

Πρόεδρος ΣΥΕΛΚ 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVNLnzo7eOeUiHfyEiTpfbY0CLKQF0Aa7QRP8fGmEp3krhaw/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR1lOGLAZBfYpqGkDszYWn2OGVs34EYGjpEGZvM97QKEtz_uRl1aF1asAwQ

