Ενημερωτικό Δελτίο

ΣΥΕΛΚ
Ιούνιος 2020
Μήνυμα από την Πρόεδρο, Δρα Φώφη Κωνσταντινίδου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εύχομαι το ενημερωτικό δελτίο του Ιούνη να σας βρίσκει με υγεία. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη
ιστορία πολίτες από διάφορες χώρες της γης βίωσαν παρόμοιες εμπειρίες λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας. Οι σοβαρές προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις όμως,
έδωσαν και την ευκαιρία στον κάθε ένα από εμάς να αναθεωρήσει στόχους και προτεραιότητες.
Ο ΣΥΕΛΚ ως η ναυαρχίδα της λογοθεραπείας στη χώρα μας, προσάρμοσε τις δράσεις του ώστε
να στηρίξει τα μέλη μας με ποικίλες ενέργειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το ΔΣ, οι
επιτροπές εργασίας, αλλά και ατομικές πρωτοβουλίες από μέλη μας, συνέδραμαν ουσιαστικά
ώστε ο Σύλλογός μας να σταθεί αρωγός και να βοηθήσει έμπρακτα στη διαχείριση της κρίσης
προς όφελος όλων. Παράδειγμα, είναι η επιτυχημένη παρέμβαση του ΣΥΕΛΚ προς το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), εν όψη της επανεκκίνησης
λειτουργίας των σχολείων, που οδήγησε στη δημιουργία σωστών διαδικασιών για παροχή
υπηρεσιών από τους λογοπαθολόγους-λογοθεραπευτές που εργάζονται στο ΥΠΠΑΝ.
Η πανδημία επίσης, έδωσε και την ευκαιρία για στενότερη συνεργασία μεταξύ των μελών της
ευρύτερης οικογένειας της λογοθεραπείας στην Ευρώπη μέσω της CPLOL. Μέλη του ΣΥΕΛΚ
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την μεγαλύτερη διεθνή προσπάθεια για τη διαχείριση
των πολλαπλών προβλημάτων που προέκυψαν από την πανδημία. Διαπιστώνουμε επίσης, πως
έχει δημιουργηθεί μία νέα ομάδα ασθενών με πολλαπλά προβλήματα επικοινωνίας λόγω της
νόσου COVID-19. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλίσουμε την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που
διαγνώστηκαν με διαταραχές επικοινωνίας λόγω άλλων αιτιών με σωστές διαδικασίες για την
προστασία και ασφάλεια όλων αλλά και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσω τηλεπρακτικής.
Τον Φεβρουάριο του 2020, σας είχαμε υποσχεθεί πως 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. Από τότε μέχρι και σήμερα, λόγω των
ιδιαζουσών συνθηκών, έχουν γίνει αρκετές ενημερώσεις, συν δύο έκτακτα ενημερωτικά έντυπα
ειδικά για τον COVID-19 (Μάρτιος και Απρίλιος). Παρακάτω συνοψίζονται οι δράσεις μας από
τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα.
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Μάρτιος 2020
1. 5/3/2020. Ενημερωτικό μήνυμα προς τα μέλη μας για τα θέματα του ΓεΣΥ.
2. 12/3/2020. Συνάντηση με τον ΟΑΥ για τη δεύτερη φάση του ΓεΣΥ που προνοεί την ένταξη των Άλλων
Επαγγελματιών Υγείας.
3. 15/3/2020. Έκτακτη συνεδρία του ΔΣ, της Επιτροπής Υγείας και Επιτροπής Ιδιωτών του ΣΥΕΛΚ για την
πανδημία. Ανακοίνωση προς τα μέλη μας για αναστολή των μη ιατρικά απαραίτητων υπηρεσιών.
4. 16/3/20. Επιστολή προς Υπουργό Υγείας με την οποία ζητούσαμε σαφείς οδηγίες για τις υπηρεσίες
λογοθεραπείας εν καιρώ πανδημίας.
5. 18/3/20. Επιστολές προς Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
με τις οποίες ζητούσαμε την οικονομική στήριξη του κράτους προς τους ιδιώτες
6. 31/3/2020. Πρώτο συγκεντρωτικό ενημερωτικό έντυπο προς τα μέλη μας για θέματα COVID-19. To
έντυπο συγκεντρώνει σημαντικές πληροφορίες για τη νόσο, αυτοπροστασία, δράσεις του ΣΥΕΛΚ καθώς
και πληροφορίες για παροχή υπηρεσιών μέσω COVID-19.

Απρίλιος 2020
1. 4/4/2020. Δωρεάν webinar από την Επιτροπή Επιμόρφωσης του ΣΥΕΛΚ με τίτλο ‘Τηλεπρακτική στη
Λογοθεραπεία’. Το σεμινάριο είχε στόχο την εκπαίδευση των μελών μας για τις βασικές αρχές της
τηλεπρακτικής ώστε να δοθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με ασφάλεια με την αξιοποίηση της
τεχνολογίας. Το σεμινάριο επαναλήφθηκε στις 11/4/2020 με κάποιες τροποποιήσεις ώστε να είναι
κατάλληλο και για άλλους επαγγελματίες υγείας και υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.
2. 15/4/2020. Δεύτερο συγκεντρωτικό ενημερωτικό έντυπο για το COVID-19 στα μέλη μας με
αναθεωρημένες πληροφορίες.
3. 22/4/2020. Επιστολή από CPLOL για την ανάγκη χρήσης προστατευτικού υλικού για λογοθεραπευτές
και την αξιοποίησης της τηλεπρακτικής ως έγκυρη μέθοδο παροχής υπηρεσιών.

Μάιος 2020
1. 3/5/2020. Οδηγίες για Επανεκκίνηση Υπηρεσιών Λογοθεραπείας μετά τη χαλάρωση μέτρων και
επανεκκίνηση της οικονομίας και Ανάρτηση Γραφείου για μέτρα προστασίας.
2. 4/5/20. Επιστολή στο ΥΥ για ένταξη μελών του ΣΥΕΛΚ στα τυχαιοποιημένα διαγνωστικά τεστ καθώς
ετοιμάζεται η νέα παρτίδα των 20,000 ατόμων που θα ελεγχθούν για τον κορωνοϊό
3. 5/5/20. Επιστολή στο ΥΥ για παροχή δωρεάν μασκών στα μέλη του ΣΥΕΛΚ
4. 8/5/20. Συγκεντρωτικές πληροφορίες για προστατευτικές προμήθειες προς τα μέλη μας μετά από
διαπραγματεύσεις μελών μας και του ΔΣ.
5. 20/5/20. Επιστολή στο ΥΠΠΑΝ για σαφείς οδηγίες/διαδικασίες που θα ακολουθούν οι λογοπαθολόγοι
του ΥΠΠΑΝ για την επιστροφή τους στα σχολεία
6. 20/5/2020. Ανακοινωθέν προς τα ΜΜΕ αναφορικά με το άνωθεν και τις εισηγήσεις του ΣΥΕΛΚ.

Αγαπητά μας μέλη,
Οι μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόσθεσμοι στόχοι του ΔΣ όπως σας είχαν ανακοινωθεί στο
ενημερωτικό μας δελτίου του Φεβρουαρίου 2020, παραμένουν.
Οι στόχοι αυτοί καθοδηγούν και τις δράσεις των Επιτροπών Εργασίας (ΕΕ). Στις επόμενες σελίδες
παραθέτονται οι μακροπρόσθεσμοι και βραχυπρόσθεμοι στόχοι και πρόοδος μέχρι στιγμής.
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Στόχοι Τριετίας – Μακροπρόθεσμοι Στόχοι (ΜΣ)
•

Κατανόηση και εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών μας.
✓ Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ένα σύντομο
ερωτηματολόγιο για να κατανοήσουμε καλύτερα της ανάγκες σας και αποτελεσματικούς
τρόπους συμβολής και εξυπηρέτησης του ΣΥΕΛΚ προς τα μέλη του.

•

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.

•

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.
✓ Οι συντονισμένες δράσεις μας με τους άλλους επαγγελματικούς συλλόγους για τα θέματα του
ΓεΣΥ αλλά και το σεμινάριο που οργανώθηκε από την Επιτροπή Επιμόρφωσης για την
τηλεπρακτική προς άλλους επαγγελματίες υγείας, συνδράμουν προς την επίτευξη αυτού του
ευρύτερου στόχου.

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι για το 2020
Το ΔΣ έχει ορίσει τους ακόλουθους βραχυπρόθεσμους στόχους και πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην
επίτευξη των άνωθεν τριών ΜΣ. Όλα όσα έχουν ολοκληρωθεί καθορίζονται με , όλα όσα είναι σε διαδικασία
εξέλιξης με :
•

Αξιολόγηση των αναγκών των μελών μας έτσι ώστε οι δράσεις μας να συνάδουν με τις ανάγκες αυτές
(ΜΣ 1). 
✓ Οι δράσεις του ΣΥΕΛΚ τους τελευταίους τρεις μήνες έγιναν με στόχο την καλύτερη στήριξη
των μελών μας, με έμφαση τις προκλήσεις που προκάλεσε η πανδημία.
✓ Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης αναγκών το οποίο έχει ετοιμάσει η Επιτροπή Διαφώτισης,
Διασύνδεσης και Επικοινωνίας θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε τις ανάγκες των μελών
μας. Στόχος είναι εξεύρουμε τους αποτελεσματικότερους τρόπους συμβολής και
εξυπηρέτησης του ΣΥΕΛΚ προς τα μέλη του.

•

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). 
✓ Έχει ολοκληρωθεί με πλήρη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών.

•

Διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας για την ολοκλήρωση της τροποποίησης της νομοθεσίας (ΜΣ
2).
✓ Η πρόεδρος του ΣΥΕΛΚ σε επικοινωνία με την αρμόδιο λειτουργό του ΥΥ ενημερώθηκε στις
27/4/2020 πως το νομοσχέδιο θα προωθείτο στην Νομική Υπηρεσία για επεξεργασία.
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•

Διαβούλευση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και το ΓεΣΥ για τους σωστούς όρους και
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μας στο ΓεΣΥ (ΜΣ 2).
✓ Η διαδικασία προχωρά αλλά με καθυστέρηση. Δείτε ενημέρωση στην επόμενη ενότητα.

•

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 (ΜΣ2).
✓ Η διαδικασία προχώρησε μέχρι τον Μάρτιο του 2020 λόγω της πανδημίας. Αναμένεται από το
Υπουργείο να μας ενημερώσει για επανεκκίνηση.

•

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).
✓ Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα της τελεπρακτικής. Έγιναν webinars οργανωμένα από την
Επιτροπή Επιμόρφωσης του ΣΥΕΛΚ.
✓ Οργάνωση σεμιναρίου με συνεργασία CPLOL και Αμερικανικού Κογκρέσου Ιατρικής
Αποκατάστασης για Τηλεπρακτική στην Ευρώπη και Λογοθεραπεία.

•

Δημιουργία Επιτροπής Νέων Επαγγελματιών που θα αποτελείται από συναδέλφους που
ολοκλήρωσαν τις απαιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων εντός 7 ετών
(ΜΣ 2). 
✓ Αναμένεται η σύσταση της επιτροπής στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.

•

Εγκαθίδρυση Επιστημονικής Ημερίδας Φοιτητών Λογοπαθολογίας για ανάδειξη της έρευνας και
προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας στη χώρα μας. 
✓ Η πρώτη Ημερίδα αποφασίστηκε να γίνει σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ημέρα
Λογοθεραπείας, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2021 ανάλογα και με την εξέλιξη της Πανδημίας
(ΜΣ 2&3).

•

Προγραμματισμός Παγκύπριου Επιστημονικού Συνεδρίου για το 2022 (ΣΤ 3). 
✓ Οι διαδικασίες αναμένεται να αρχίσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

•

Δημιουργία και εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών λειτουργίας για
αποτελεσματικότερη καθοδήγηση του ΔΣ και των ΕΕ (ΜΣ 3).
✓ Η δημιουργία των κανονισμών έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η τελική έγκριση από το ΔΣ.

•

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).
✓ Καθυστέρηση λόγω πανδημίας. Αναμένεται να γίνει σύσταση εντός του δεύτερου εξάμηνου του
2020.

•

Δημιουργία καινούργιας ιστοσελίδας ώστε να είναι εύχρηστη και λειτουργική τόσο για τα μέλη μας όσο
και για το κοινό (ΜΣ 1 -3). 
✓ Εξασφαλίστηκε η εταιρεία που θα αναλάβει τη διαμόρφωση της ιστοσελίδας και η διαδικασία
αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους 2 μήνες.
✓ Επιπρόσθετα, για άμεση επικοινωνία για θέματα που αφορούν το ΓεΣΥ έχουμε εγκαινιάσει μία
καινούργια σελίδα στο Facebook με τίτλο «Επιτροπή Υγείας ΣΥΕΛΚ». Αν θέλετε να γίνετε μέλος
της ομάδας δηλώστε το στον υπεύθυνο του γραφείου να σας στείλει σχετική πρόσκληση ώστε
να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέα ανάρτηση.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΕΛΚ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020, 4

•

Ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας για αποτελεσματικότερη προώθηση του επαγγέλματος σε άλλους
φορείς και προς το κοινό (ΜΣ 1-3). 
✓ Η στρατηγική μας αφορά τους κύριους stakeholders-το κράτος που διαμορφώνει στρατηγική,
τις διεθνείς συνεργασίες και το ευρύτερο κοινό. Παραθέτουμε δράσεις σχετικά με την
στρατηγικής
✓ Οι επιστολές μας προς τα τέσσερα υπουργεία: 1. Υγείας, 2. Οικονομικών, 3. Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 4. ΥΠΠΑΝ εν καιρώ πανδημίας είχε ως στόχο
τόσο τη στήριξη των μελών μας, αλλά και την καλύτερη ενημέρωση για τα θέματα που
άπτονται του επαγγέλματος και εμπίπτουν σε θέματα ευρύτερης πολιτικής της χώρας.
✓ Μέσω της εμπλοκής μας στη CPLOL, καταφέραμε να λάβουμε στήριξη από τη Γενική
Διεύθυνση Υγείας και Τροφίμων της ΕΕ για τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού καθώς
και την αξιοποίηση της τηλεπρακτικής ως έγκυρο μέσο παροχής υπηρεσιών. Αυτές οι
πληροφορίες αξιοποιήθηκαν από τους συναδέλφους στο ΥΠΠΑΝ για τη διαμόρφωση των
σωστών διαδικασιών παροχής υπηρεσιών στην ειδική εκπαίδευση.
✓ Για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας εστιάσαμε στα ΜΜΕ με πλούσια παρουσία των
μελών μας. Στόχος ήταν η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις μαθησιακές δυσκολίες
και τη λογοθεραπεία.
✓ Η Επιτροπή Οικονομικών και Εξεύρεσης Πόρων, ετοιμάζει εγχειρίδιο για οικογένειες που
θα συγκεντρώνει οικονομικούς πόρους διαθέσιμους για παιδιά και ενήλικες που χρειάζονται
θεραπεία.

Ενημέρωση για Καινοτομίες του Κράτους στην Υγεία
Όπως όλοι γνωρίζετε, o ΣΥΕΛΚ συμμετέχει ενεργά στις σημαντικές καινοτομίες του κράτους στα θέματα της
υγείας. Παρακάτω παραθέτω σύντομη ενημέρωση για τις ενέργειες μας από τον Φεβρουάριο 2020 μέχρι
σήμερα.
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).
Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έγινε στα μέλη μας στις 5 Μαρτίου 2020, είχαμε συνάντηση με τον ΟΑΥ στις
12/3/2020. Στη συνάντηση συζητήθηκε ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών καθώς και οι διαγνώσεις που θα
καλύπτονται από το ΓεΣΥ. Ο ΟΑΥ, πρότεινε ανώτατο όριο ανά μονάδα (η οποία ορίζεται στα 30 λεπτά) τα 15
ευρώ. Μία συνεδρία ορίζεται ως μέσω όρο 40 λεπτά με μέγιστο αριθμό συνεδριών ανά περιστατικό τις 12
συνεδρίες. Σε συνέχεια, ο Σύλλογος έστειλε επιστολή ζητώντας να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:
➢ Κατάλογος διαγνώσεων για τις οποίες θα μπορεί να εκδοθεί παραπεμπτικό από ιατρό για επίσκεψη σε
λογοπαθολόγο.
➢ Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενή.
➢ Κάλυψη κέντρων λογοθεραπείας ή/και αποκατάστασης και ιδιωτών από το ΓΕΣΥ και όροι ένταξής τους.
➢ Ελάχιστο ποσό για το οποίο υποχρεούνται οι άλλοι επαγγελματίες υγείας να ασφαλίσουν την ευθύνη
τους αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ.
➢ Διαχείριση προϋπολογισμού.
➢ Τιμή μονάδας.
➢ Κατά πόσο συμβασιούχοι λογοπαθολόγοι με την κυβέρνηση θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στο
πλαίσιο του ΓεΣΥ.
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Μόλις έχουμε λάβει ενημέρωση για το όριο ασφάλισης αμέλειας η οποία ανέρχεται στις 100,000 ευρώ για
φυσικά πρόσωπα και στις 200,000 ευρώ για νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες. Αναμένουμε
συνάντηση εντός του μήνα για να συζητήσουμε τα άλλα σημαντικά θέματα που απορρέουν. Αναγνωρίζουμε
πως ο ΟΑΥ έχει εστιάσει τις ενέργειες του στην ενδονοσοκομειακή φροντίδα λόγω των πολλαπλών αναγκών
που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας. Όπως μας έχει αναφερθεί, στόχος είναι η ένταξη των Άλλων
Επαγγελματιών Υγείας εντός του 2020, αλλά ακόμη δεν έχουν καθοριστεί σαφείς ημερομηνίες. Επιπρόσθετα,
λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης που προέκυψε, ο προϋπολογισμός, ο αριθμός των διαγνώσεων καθώς
και ο αριθμός των συνεδριών ανά περιστατικό ενδέχεται να συρρικνωθούν.
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 συμφερόντων ώστε να ενδυναμώνονται οι προσπάθειες όλων.

30χρονα ΣΥΕΛΚ
Το 2020 εκτός από νέα δεκαετία σημαδεύει και τα τριαντάχρονα γενέθλια του Συλλόγου μας! ‘Όπως ήδη
γνωρίζετε είχαμε προκηρύξει διαγωνισμό ανάμεσα στα μέλη μας για τη δημιουργία του καλύτερου σλόγκαν.
Το νικητήριο σλόγκαν, όπως φαίνεται και στην πρώτη σελίδα του παρόντος δελτίου, ήταν της συναδέλφου
Μαριάννας Χριστοδούλου-Ντεβλετιάν, «Η επικοινωνία είναι δικαίωμα όλων». Το σλόγκαν έχει ήδη αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του συλλόγου, στη σελίδα μας στο Facebook καθώς και στα μηνύματα που στέλνει ο
σύλλογος μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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. Μέλη μας προσφέρουν εθελοντικά και
ακούραστα για το συλλογικό καλό. Αυτά μας ενδυναμώνει όλους και αποδεικνύει τη σημαντικότητα του
οράματος και της αποστολής του οργανισμού μας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο διεθνές πλαίσιο.
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,

Φώφη Κωνσταντινίδου
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