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Ενημερωτικό 

Δελτίο ΣΥΕΛ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Εύχομαι το καλοκαίρι να σας βρίσκει υγιείς και με 
θετικό πνεύμα.  

 
Διανύουμε ήδη το τέταρτο κύμα της πανδημίας του 

COVID-19 και οι προσπάθειες ανά το παγκόσμιο εστιάζουν 
στους εμβολιασμούς ως το βασικό μας όπλο ενάντια στις 
μεταλλάξεις που προκαλούνται κυρίως από την αργή 
εμβολιαστική κάλυψη και θωράκιση του πληθυσμού. Στο 
πλαίσιο της προσωπικής, κοινωνικής αλλά και 
επαγγελματικής μας ευθύνης, ο ΣΥΕΛ μαζί με τους Άλλους 
Επαγγελματίες Υγείας ενθαρρύνει τα μέλη του να συμβάλουν 
στις προσπάθειες του κράτους προς τον καθολικό εμβολιασμό. 
Αναγνωρίζουμε όλοι πως ο εμβολιασμός δεν εγγυάται 100%  
ανοσία, αλλά μειώνει σημαντικά τα ποσοστά σοβαρής νόσου. 
‘Oπως άλλωστε δείχνουν και τα στατιστικά από τα κρατικά 
νοσηλευτήρια της χώρα μας, 90% των νοσηλευμένων είναι 
χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, ενώ όσοι νοσηλεύονται με 
ιστορικό εμβολιασμού, οι πλείστοι δεν πρόλαβαν να το 
ολοκληρώσουν πριν νοσήσουν.   

 
Παράλληλα με τα θέματα της πανδημίας που απαιτούν 

συνεχή αναδιοργάνωση στον επαγγελματικό και προσωπικό 
μας χώρο, το ΔΣ και οι επιτροπές εργασίας του ΣΥΕΛ 
συνεχίζουν τις δράσεις τους σύμφωνα με την αποστολή του 
οργανισμού μας.  

 
Συνέχεια στη σελ.2… 

 
 

Μήνυμα Προέδρου 
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Ενημερωτικό  
Δελτίο ΣΥΕΛ Σελίδα 2 

Μήνυμα Προέδρου ΣΥΕΛ (συνέχεια από τη σελ.1) 

 
Όπως είχαμε  ενημερώσει στην  έκδοση του Απριλίου 2021,  η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει 

εγκρίνει τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικό) Νόμου του 2021. Αυτή η εξέλιξη  είναι ακόμη 
ένα σημαντικό ορόσημο για το επάγγελμά μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα στις επόμενες 
σελίδες. 

 
Συμπληρώνουμε 5  μήνες από την ένταξή μας στο ΓεΣΥ. Μέχρι σήμερα 106 συνάδελφοι έχουν 

ενταχθεί στο σύστημα του ΟΑΥ ως πάροχοι. Σε συνεργασία με τον ΟΑΥ παρακολουθούμε τις παραπομπές 
και δραστηριότητες που αφορούν τους λογοπαθολόγους και έχουν ήδη γίνει τροποποιήσεις για πιο εύρυθμη 
λειτουργία. Προγραμματίζονται επιπρόσθετες αλλαγές στους επόμενους μήνες και θα σας κρατούμε, όπως 
πάντα, ενήμερους. 
 

Ευχαριστούμε όλους που συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο που είχε σταλεί στους συναδέλφους 
που εργάζονται στο ΥΠΠΑΝ. Ζητήσαμε συνάντηση με τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης και θα 
αποσταλεί επιστολή προς τον Υπουργό με στόχο να μοιραστούμε τα θέματα που απασχολούν τους 
Λογοπαθολόγους του ΥΠΠΑΝ και να προωθήσουμε την εξεύρεση λειτουργικών λύσεων.  
 

Σημαντικές επιπρόσθετες καινοτομίες τους τελευταίους μήνες είναι η δημιουργία της επιτροπής  
Νέων Επαγγελματιών και η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους αποφοίτους των Κυπριακών και 
Ελλαδικών πανεπιστημίων στις 12/7/2021. Στόχος του ΔΣ είναι η επένδυση στη νέα γενιά συναδέλφων, 
παράλληλα με την στήριξη όλων των μελών μας. Η δεύτερη καινοτομία είναι η δημιουργία ομάδας 
Προέδρων Επιτροπών. Στόχος είναι η καλύτερη επικοινωνία και ο συντονισμός δράσεων μεταξύ των 
επιτροπών μας για την επίτευξη των στόχων του ΣΥΕΛ.  
 

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τα πιο πάνω, καθώς και για τα 
σεμινάρια που διοργάνωσε φέτος ο ΣΥΕΛ και που προγραμματίζονται για το β’ εξάμηνο, καθώς και για τη 
δράση των Επιτροπών Εργασίας. 
 

Εύχομαι καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού με δροσερές στιγμές ξεκούρασης και καλή παρέα.  
 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

 
Φώφη Κωνσταντινίδου, Ph.D., CCC-S, CBIS 
ASHA & ACRM Fellow 
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Ιστορική αναδρομή για Τροποποιήσεις Νομοθεσίας 
 
Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής 
στις 18/3/21 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26/3/21. Πιο κάτω μπορείτε να 
δείτε μία ιστορική αναδρομή των δράσεων του ΣΥΕΛ από το 2005 μέχρι σήμερα. Οι τροποποιήσεις που έχουν 
γίνει είναι οι εξής: 
 

 Σημείο #2 Τροπ. Νόμου (Άρθρο #2 Βασικού νόμου) – Αντικατάσταση ορισμού του όρου «λογοπαθολόγος» 
 Σημείο #3 Τροπ. Νόμου (Άρθρο #6 Βασικού Νόμου) – 400 ώρες εποπτευόμενης κλινικής/πρακτικής 

άσκησης στο πλαίσιο αξιολογημένου και πιστοποιημένου από τον Φορέα προγράμματος σπουδών 
 Σημείο #4 Τροπ. Νόμου (Άρθρο #7Α Βασικού Νόμου) – Γλωσσικές απαιτήσεις άσκησης του επαγγέλματος 
 Σημείο #4 Τροπ. Νόμου (Άρθρο #7Β Βασικού Νόμου) – Διαγραφή από το Μητρώο 
 Σημείο #5 Τροπ. Νόμου (Άρθρο #8 Βασικού Νόμου) – Αρμοδιότητες Λογοπαθολόγου 
 Σημείο #6 Τροπ. Νόμου (Άρθρο #9 Βασικού Νόμου) – Άδεια άσκησης επαγγέλματος και Μοριοδότηση 
 Σημείο #7 Τροπ. Νόμου (Άρθρο #22 Βασικού Νόμου) – Επανεγγραφή στο Μητρώο 
 Σημείο #8 Τροπ. Νόμου (Άρθρο #24 Βασικού Νόμου) – Προδιαγραφές για χώρο και εξοπλισμό 

 
Στις 17/5/21 και στις 7/7/21 το ΔΣ και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του ΣΥΕΛ είχε συναντήσεις με  τα μέλη 
του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Στόχος ήταν ο προγραμματισμός για τα επόμενα βήματα 
υλοποίησης των τροποποιήσεων και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν τη μοριοδότηση. Ακολούθησε γραπτή 
επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας με την οποία ζητούμε να μας δοθούν γραπτές οδηγίες για τα άρθρα 9 
(σημείο 6) και 24 (σημείο 8) καθότι δεν έχουν ενσωματωθεί στον Τροποποιητικό Νόμο. 
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Στις αρχές Μαρτίου είχαν εγγραφεί τα πρώτα μέλη-
ιδιώτες στο ΓεΣΥ. Σήμερα, 5 μήνες μετά, έχουν ήδη 
συμβληθεί με το ΓεΣΥ 102 ιδιώτες-μέλη του ΣΥΕΛ και 4 
λογοπαθολόγοι του ΟΚΥΠΥ. 

Η Επιτροπή Ιδιωτών σε συνεργασία με το ΔΣ, 
διοργάνωσε διαδικτυακή συνάντηση στις 21/5/21 όπου έγινε 
μία σύντομη και περιληπτική παρουσίαση για το ΓεΣΥ και τον 
τρόπο λειτουργίας του συστήματος για επίλυση συχνών 
ερωτήσεων.  
 

ΓεΣΥ – Η επόμενη μέρα 

Επίσης, η Επιτροπή Ιδιωτών ετοίμασε ερωτηματολόγιο, το οποίο στάλθηκε στα μέλη στις 7/6/21, 
με το οποίο οι συνάδελφοι θα μπορούν να συλλέγουν χρήσιμες πληροφορίες για τους ασθενείς που 
παρακολουθούν μέσω του ΓεΣΥ.  

 
Μέσα στις επόμενες μέρες θα σταλεί ένα ακόμα ερωτηματολόγιο στους συναδέλφους του ΓεΣΥ για 

να δηλώσουν τις μέχρι στιγμής εντυπώσεις και εισηγήσεις τους, το πόρισμα του οποίου θα συζητήσουμε 
στην επόμενη συνάντησή μας με τον ΟΑΥ, στην προσπάθειά μας να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ή/και 

βελτιώσεις στο σύστημα. 

Η Επιτροπή Επαγγελματικής Επιμόρφωσης έχει 
διοργανώσει φέτος μέχρι στιγμής τα πιο κάτω σεμινάρια: 
 

 3 & 4/1/21 – Σεμινάριο Κλινικής Εποπτείας 
 Απρίλης & Μάιος – Σεμινάριο PROMPT 
 14/6/21 – Προαγωγή Φωνολογικής Ευκρίνειας με 

τη Δρα Κάκια Πετεινού 
 3/7/21 – Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας Αφροδίτη 

 
Για το φθινόπωρο προγραμματίζονται τα πιο κάτω 
σεμινάρια (χωρίς επιβεβαιωμένες ημερομηνίες): 
 

 Σεμινάριο για τη σωστή χρήση των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης  

 Το Β’ Μέρος του σεμιναρίου Φωνής με τον κ. 
Διονύσιο Ταφιάδη 

 ICF – Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας 
της Αναπηρίας και της Υγείας. Φιλοσοφία, 
Διεθνής Πρακτική, Βασικές Έννοιες με την κα. 
Μαρίνα Λάμπου 

 Β’ Μέρος του PROMPT 
 
 
 
 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΕΛ 



 
  

   
 
 
 

 
 

Στο πλαίσιο της στήριξης των νέων 
επαγγελματιών στην Κύπρο, ο ΣΥΕΛ διοργάνωσε 
την πρώτη ενημερωτική συνάντηση στις 
12/7/2021 μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα 
αναγράφονται στην πρόσκληση δίπλα.  
Στη συνάντηση συμμετείχαν  πάνω από 40 
απόφοιτοι από πανεπιστήμια της Κύπρου 
(Ευρωπαϊκό & ΤΕΠΑΚ) και Ελλάδας (Πάτρας, 
Ιωαννίνων & Πελοποννήσου).  
Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να δουν την 
παρουσίαση εδώ. 
 

Παρουσίαση προς Νέους 
Λογοπαθολόγους 

Δράση Επιτροπών Εργασίας 
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Πιο κάτω μπορείτε να ενημερωθείτε εν συντομία για το έργο των Επιτροπών Εργασίας το τελευταίο τρίμηνο. 
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη των επιτροπών για την εθελοντική προσφορά τους! 
 
 
 
 

 

https://speechtherapy.org.cy/wp-content/uploads/2021/07/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE.pdf
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Σελίδα 6 

Δημιουργία ομάδας Προέδρων Επιτροπών Εργασίας 

 
 

 
 

 
 

Στο πλαίσιο της καλύτερης συνεργασίας 
και επικοινωνίας του ΔΣ με τις επιτροπές του 
ΣΥΕΛ, δημιουργήθηκε ξεχωριστή ομάδα 
Προέδρων η οποία είχε την πρώτη της συνάντηση 
στις 28/7/21.  

Κατά τη συνάντηση οι πρόεδροι των 
επιτροπών είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν 
καλύτερα με τα μέλη του ΔΣ, αλλά και μεταξύ 
τους, να ανταλλάξουν ιδέες, και να σκεφτούν 
συνέργειες μεταξύ των επιτροπών τους για 
αποτελεσματικότερες δράσεις.  

Επίσης, το ΔΣ παρουσίασε στους 
προέδρους τον αναθεωρημένο τρόπο λειτουργίας 
των επιτροπών ώστε να ενημερώσουν ανάλογα 
τα μέλη της επιτροπής τους (μπορείτε να τον 
δείτε εδώ). 
 
 
 
 
 
 

 

Διεθνείς Δράσεις 

 
 

 
 

 
 

Η ESLA στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της 
εγκαθίδρυσε  την παροχή δωρεάν σεμιναρίων για 
επαγγελματική ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της ESLA.  

 
Σας ενημερώνουμε επίσης για το Συνέδριο της ESLA 

που θα πραγματοποιηθεί στις 26-28 Μαΐου 2022 στο Salzburg 
της Αυστρίας, το οποίο θα είναι υβριδικό, δηλ. θα δοθεί 
ευκαιρία παρακολούθησης με φυσική παρουσία ή μέσω 
διαδικτύου. Στην ιστοσελίδα της ESLA θα βρείτε 
πληροφορίες για την κατάθεση προτάσεων για παρουσίαση 
στο συνέδριο, για το πρόγραμμα και για τις εγγραφές.   

 
 
 
 
 
 
 

 

https://speechtherapy.org.cy/wp-content/uploads/2021/07/%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD-21.pdf
http://www.eslaeurope.eu/
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Σελίδα 7 

Νέα ιστοσελίδα ΣΥΕΛ – www.speechtherapy.org.cy  
 
Για να επωφεληθείτε ακόμα περισσότερο από τις πληροφορίες που έχουμε αναρτήσει στη νέα μας 
ιστοσελίδα, αλλά και για την ομαλότερη πλοήγησή σας ώστε να βρίσκετε πιο εύκολα αυτό που ψάχνετε, 
έχουμε ετοιμάσει τον πιο κάτω πίνακα.   
 

 
 

 

http://www.speechtherapy.org.cy/

