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Ενημερωτικό 

Δελτίο ΣΥΕΛ 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Καλή Άνοιξη! Εύχομαι το μήνυμα αυτό να σας βρίσκει 

υγιείς και αισιόδοξους καθώς προσπαθούμε να επανέλθουμε σε 
κάπως φυσιολογικούς ρυθμούς μετά τα δύο χρόνια πανδημίας.  
 

Με τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, μπορούμε να 
υλοποιήσουμε έναν βασικό στρατηγικό στόχο του ΔΣ, τη 
διοργάνωση του Πρώτου Παγκύπριου Συνεδρίου. Το συνέδριο 
μας με θέμα «Έρευνα, Καινοτομία και Κλινικές Εφαρμογές» 
γίνεται με φυσική παρουσία προωθώντας την ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών, αλλά και τη δικτύωση με συναδέλφους 
από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ θερμά που 
αγκαλιάζετε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία με τις καταθέσεις 
περιλήψεων και με τη συμμετοχή σας. Θερμές ευχαριστίες στην 
Οργανωτική Επιτροπή καθώς και στα μέλη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης.  
 

Το πλούσιο πρόγραμμα φέρνει στην Κύπρο τέσσερεις 
διακεκριμένους επιστήμονες από τη Νορβηγία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις κεντρικές ομιλίες. 
Μέσω των συμποσίων, των προφορικών και αναρτημένων 
παρουσιάσεων, το Συνέδριο θα αναδείξει την έρευνα αιχμής που 
διεξάγεται στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Παράλληλα, 
προωθεί τη διεπιστημονικότητα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
διαταραχών σε παιδιά και ενήλικες. Με την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών αξιολόγησης των περιλήψεων, το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Στις 
επόμενες σελίδες παραθέτουμε περισσότερες πληροφορίες και 
ημερομηνίες-κλειδιά για το συνέδριο. 

 
 

Μήνυμα Προέδρου 
Δρ. Φώφη Κωνσταντινίδου 

 

Ετήσιοι Χορηγοί 
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“ Το 1ο Παγκύπριο Συνέδριο 

Διαταραχών Επικοινωνίας είναι 
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δούμε όλους εκεί! ” 
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https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD-Association-of-Registered-SLP-Cyprus-635911016513554
https://www.instagram.com/slp_cyprus/
https://www.youtube.com/channel/UCZeiuZ2FRMoAr2Q3Q39x21g/featured


 
  

Ενημερωτικό  
Δελτίο ΣΥΕΛ Σελίδα 2 

Μήνυμα Προέδρου ΣΥΕΛ (συνέχεια από τη σελ.1) 

 
Τον Μάρτιο συμπληρώσαμε έναν χρόνο από την ένταξη μας στο ΓεΣΥ. Mέχρι σήμερα 170 συνάδελφοι 

έχουν ενταχθεί στο σύστημα του ΟΑΥ ως πάροχοι. Συνεργαζόμαστε στενά με τον ΟΑΥ και παρακολουθούμε 
τις παραπομπές και δραστηριότητες, και έχουν ήδη γίνει τροποποιήσεις για πιο εύρυθμη λειτουργία, ενώ 
προγραμματίζονται επιπρόσθετες αλλαγές στους επόμενους μήνες. Στις επόμενες σελίδες παραθέτουμε 
περισσότερες πληροφορίες.  

 
Το ΔΣ σε συνεργασία με την Επιτροπή ΥΠΠΑΝ του ΣΥΕΛ είχε δύο συναντήσεις με αρμόδιους 

επιθεωρητές του Υπουργείου (Νοέμβριο 2021 και Απρίλιο 2022). Στόχοι των συναντήσεων ήταν η εξεύρεση 
λειτουργικών λύσεων για τα σημαντικά θέματα που προκαλούν δυσκολίες και δυσχεραίνουν το έργο των 
συναδέλφων στα σχολεία. Οι συστηματικές συναντήσεις διατηρούν τα κανάλια επικοινωνίας ανοικτά με 
στόχο να υπάρξει βελτίωση σε κρίσιμους άξονες, όπως πρόσβαση σε έγκυρα εργαλεία αξιολόγησης. 
Περισσότερες πληροφορίες στις επόμενες σελίδες.     

 
Οι Επιτροπές Εργασίας είναι η ψυχή του ΣΥΕΛ και συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποστολή του 

συλλόγου μας. Οι εθελοντές, που απαρτίζουν τις επιτροπές μας, εργάζονται με αφοσίωση για να επιτύχουν 
τους στόχους για το 2022. Επιπρόσθετα, αρκετές επιτροπές μας συνεργάζονται μεταξύ τους για καλύτερο 
συντονισμό και για την πρόοδο του επαγγέλματός μας. Σας ευχαριστούμε θερμά! 

 
Το ΔΣ αφουγκράζεται τις εισηγήσεις σας και ετοιμάζεται να ανακοινώσει δύο σημαντικές νέες 

πρωτοβουλίες: 1. Τη δημιουργία Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος και Δικτύωσης (ΟΕΕΔ) και 2. τη 
δημιουργία Υποεπιτροπής Φοιτητών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στις επόμενες σελίδες.  

 
Παράλληλα με τα θέματα που μας αφορούν στην Κύπρο, παρακολουθούμε με αγωνία την εξέλιξη 

του πολέμου στην Ουκρανία. Μαζί με την ανθρωπιστική κρίση που δημιουργείται, ο πόλεμος πάντοτε 
προκαλεί ανατροπή στα συστήματα υγείας, τραυματισμούς και αναπηρία, αυξάνοντας την ανάγκη για 
παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας. Διεθνείς φορείς, όπως η ESLA και ΙALP, συνεργάζονται στο πλαίσιο των 
προσπαθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ώστε να δοθεί η απαραίτητη στήριξη στους 
συνανθρώπους μας. Σας κρατούμε ενήμερους για τις πρωτοβουλίες και ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και ευχαριστούμε όσους έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για βοήθεια.  Όσοι από εσάς έχετε 
τη δυνατότητα να εμπλακείτε σε αυτές τις προσπάθειες, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.     

 
Κλείνοντας, εκ μέρους του ΔΣ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή σας. 

Αγωνιούμε να τα πούμε από κοντά στις 8 και 9 Ιουλίου στο Συνέδριό μας. Μέχρι τότε, εύχομαι υγεία και 
πρόοδο.  
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  
 

 
 

Φώφη Κωνσταντινίδου, Ph.D., CCC-S, CBIS 
ASHA & ACRM Fellow 

 



  

  

 
 
 
 
 

  

Σελίδα 3 
Ενημερωτικό  
Δελτίο ΣΥΕΛ 

Υλοποίηση Τροποποιητικού Νόμου & 

Διαδικασίες για Μόρια Επιμόρφωσης  
 
Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο 35(Ι)/2021, από το 2021 
εφαρμόζεται η τροποποίηση της νομοθεσίας για την απόκτηση 20 
μορίων επιμόρφωσης για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως από 
όλους τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους που ασκούν το 
επάγγελμα. Η πρώτη τριετία με βάση τη νομοθεσία, ολοκληρώνεται 

τον Δεκέμβριο του 2023.  

1ο Παγκύπριο Συνέδριο Διαταραχών 

Επικοινωνίας 
 

 «Έρευνα, Καινοτομία και Κλινικές Εφαρμογές» είναι το 
σλόγκαν του συνεδρίου μας το οποίο θα διεξαχθεί με 
φυσική παρουσία στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Κλινικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στη 
Λευκωσία.  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η 
Ελληνική.  
 
Ο ΣΥΕΛ ενώνει δυνάμεις με τα ανώτατα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της χώρας για τη θεσμοθέτηση του Παγκύπριου 
Συνεδρίου το οποίο απευθύνεται σε λογοπαθολόγους, 
φοιτητές λογοθεραπείας, ερευνητές και επαγγελματίες από 
συναφή επιστημονικά πεδία.  Το πλούσιο πρόγραμμα του 
διημέρου, θα προσφέρει μέχρι και 12 ώρες επαγγελματικής 
επιμόρφωσης. Οι ώρες επιμόρφωσης του συνεδρίου θα 
αναγνωριστούν επίσης από την ASHA, τον Αμερικανικό 
Σύνδεσμο Λογοπαθολόγων, για τις απαιτήσεις συνεχούς 
επιμόρφωσης των εγγεγραμμένων μελών της.  
Για όλες τις πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
συνεδρίου στο www.slpconference.com.  
 
 

 
 

 

#SLPCyprus   #SLPCyprus2022 

 

 Εξασφαλίστε τη  θέση σας με τα μειωμένα τέλη εγγραφής, 
μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2022 κάνοντας κλικ εδώ.  

 Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε στο 
+357 22660611 ή στο conference@speechtherapy.org.cy. 

 

Τόσο ο ΣΥΕΛ όσο και το ΣΕΛ, έχουμε αποστείλει επιστολές προς το Υπ. Υγείας για οδηγίες και για την έκδοση 
κανονισμών που θα ρυθμίζουν τη διαδικασία. Για καλύτερο προγραμματισμό όμως, ο ΣΥΕΛ σε συνεργασία με 
το ΣΕΛ, διαμορφώνουν το προσχέδιο για τις διαδικασίες ώστε μόλις έχουμε νεότερα από το Υπουργείο Υγείας 
να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή του. Για τώρα, παροτρύνουμε τα μέλη μας, να 
διατηρούν λεπτομερές αρχείο για τα σεμινάρια που παρακολουθούν, συμπεριλαμβανομένου και του 
περιεχομένου, ώστε όταν οι διαδικασίες εφαρμοστούν, να μπορούν να καταθέσουν τα στοιχεία για 
αξιολόγηση στην αρμόδια επιτροπή/σώμα.  

 

 

http://www.slpconference.com/
https://www.instagram.com/explore/tags/slpcyprus/
https://www.instagram.com/explore/tags/slpcyprus2022/
https://slpconference.com/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82/
mailto:conference@speechtherapy.org.cy


 
 
   

 

 
 
 
 
 
 

 

  

   

 
 

 

Σελίδα 4 
Ενημερωτικό  

Δελτίο ΣΥΕΛ 

 

Από τον Μάρτιο του 2021 που άρχισαν οι εγγραφές των 
πρώτων λογοπαθολόγων στο ΓεΣΥ έχουν φτάσει σήμερα τους 
170 (εκ των οποίων τέσσερεις εργοδοτούνται στον ΟΚΥΠΥ). 
Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον ΟΑΥ για τα διάφορα 
θέματα που προκύπτουν. Λαμβάνουμε σε μηνιαία βάση τα 
στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις δραστηριότητες που 
διενεργούνται από τους συναδέλφους, τα οποία μελετούμε ως 
προς τις δράσεις που πιθανό να χρειάζεται να πάρουμε. Ο ΟΑΥ 
έχει δημιουργήσει ειδική επιτροπή για τις Υπηρεσίες 
Λογοθεραπείας, στην οποία ο ΣΥΕΛ εκπροσωπείται από δύο 
μέλη του, τις κυρίες Δρ. Έλενα Γιάγκου και Δρ. Ντέπη Κράνου-
Οικονομίδου. Σύντομα ο σύλλογος θα έχει συνάντηση με τον 
ΟΑΥ για αξιολόγηση της συνεργασίας μας τους τελευταίους 12 
μήνες.  
 

ΓεΣΥ – 12 μήνες μετά 

Ο ΣΥΕΛ κατανοεί τις ανάγκες των οργανωμένων συνόλων ασθενών που ζητούν επιπρόσθετες θεραπείες και 
συμμετέχει στις συζητήσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Συγκεντρώνονται στοιχεία για επανεξέταση των 
υφιστάμενων πακέτων συνεργασίας. Η οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να αντιστοιχεί και με την 
οικονομική δέσμευση του ΟΑΥ προς τις υπηρεσίες λογοθεραπείας, δηλαδή ως επιπρόσθετη κατανομή στον 
προϋπολογισμό. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατούμε ενήμερους. 
 

 

Η Επιτροπή Επαγγελματικής Επιμόρφωσης 
διοργάνωσε μέσα στο 2022 τα πιο κάτω σεμινάρια 
(διαδικτυακά και δια ζώσης): 
 

 29/1/22 – Συμβουλευτική & Καθοδήγηση 
(Coaching) Γονιών/Οικογένειας στη 
Λογοθεραπεία /Λογοπαθολογία» για 
Λογοπαθολόγους/Λογοθεραπευτές – 
Μέρος Α’  

 16/2/22 – Ενημερωτική Παρουσίαση για 
Λογοπαθολόγους πάνω στα Συστήματα 
Επαυξητικής και Εναλλακτικής 
Επικοινωνίας (ΕΕΕ) 

 26/2/22 – Εμπειρική εμβάθυνση στη 
Συμβουλευτική Γονέων/Οικογένειας και 
Πρακτική με Πραγματικές Περιπτώσεις – 
Μέρος Β’   

 6 & 7/5/22 – Κλινικές Προσεγγίσεις στη 
Διάγνωση & Θεραπεία των Διαταραχών 
Φωνής (δια ζώσης) 

 
Μελλοντικά σεμινάρια:  

 Οκτώβριος 2022 – Attention Autism (δια 
ζώσης) 

 
 
 
 

Σεμινάρια ΣΥΕΛ 

Όπως κάθε χρόνο, γιορτάσαμε και φέτος στις 6 
Μαρτίου την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας. Το 
θέμα φέτος ήταν «Η Λογοθεραπεία αφορά όλες τις 
ηλικίες». Ο ΣΥΕΛ, μέσα από δελτία τύπου, τη 
δημοσίευση άρθρων, την ανάρτηση ιστοριών στα ΜΚΔ 
του ΣΥΕΛ (Instagram & Facebook), και με την παρουσία 
μελών μας σε εκπομπές στην τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο, ενημέρωσε το κοινό για την ευρεία δράση 
των λογοπαθολόγων στη χώρα μας.  
 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Λογοθεραπείας 2022 

 

Η επίσημη 
αφίσα της 

ΕΗΛ  
 

#EuropeanSLTDay 



 
  

   
 
 
 

 
 

Δράση Επιτροπών Εργασίας 
 

 
 

 

 

Σελίδα 5 
Ενημερωτικό  

Δελτίο ΣΥΕΛ 

 

 
 
 

Πιο κάτω μπορείτε να ενημερωθείτε εν συντομία για το έργο των Επιτροπών Εργασίας μέσα στο 2022. 
 
 
 

 

Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος και Δικτύωσης (ΟΕΕΔ). Το ΔΣ έχει προτείνει τη δημιουργία τους αναγνωρίζοντας 
τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μελών μας. Οι ΟΕΕΔ θα είναι αναπόσπαστο μέλος του ΣΥΕΛ και θα είναι 
ενσωματωμένες σε αυτόν αφού θα συντονίζονται με άλλες δραστηριότητες του ΣΥΕΛ σε συνεργασία με το ΔΣ. Οι δράσεις 
των ΟΕΕΔ θα διαμορφώνονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών της ομάδας και  θα  είναι εναρμονισμένες με την 
αποστολή του ΣΥΕΛ. Ο σκοπός και οι δράσεις των ΟΕΕΔ περιλαμβάνουν: α) εντοπισμό και καταγραφή των αναγκών σε 
τομείς που αφορούν τα ενδιαφέροντα, β) διαμόρφωση πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς 
ενδιαφέροντος, γ) ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας και δικτύωσης σε διάφορα επαγγελματικά περιβάλλοντα/πεδία.  Θα 
σταλούν περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες εβδομάδες.  

 
Υποεπιτροπή Φοιτητών. Το ΔΣ αποφάσισε τη δημιουργία μίας Υποεπιτροπής  Φοιτητών με εκπροσώπηση από τα 

δύο πανεπιστημιακά προγράμματα λογοθεραπείας της χώρας. Η υποεπετροπή θα ενταχθεί στην Επιτροπή Νεών 
Επαγγελματιών. Σκοπός είναι να εμπλακούν οι φοιτητές μας στα κοινά του επαγγέλματος, να γνωρίσουν από κοντά τα 
δρώμενα του συλλόγου και του επαγγέλματος στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και να λάβουν πολύτιμες εμπειρίες και 
καθοδήγηση από συναδέλφους. Οι φοιτητές θα μπορούν επίσης να αποκτήσουν εμπειρία στη συγγραφή άρθρων ή κειμένων 
για τα τρίπτυχα του ΣΥΕΛ, και επίσης να μας μεταφέρουν τυχόν προβληματισμούς, αλλά και τις γνώσεις τους στην 
τεχνολογία και άλλες σύγχρονες τάσεις. 

 

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ: Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος και Δικτύωσης & 
Υποεπιτροπή Φοιτητών  



 
  

Ενημερωτικό  

Δελτίο ΣΥΕΛ 

 

Σελίδα 6 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΥΕΛ 
 
 

 
 

 
 

Στις 19/2/22 η ολομέλεια του Συλλόγου μας ψήφισε τον αναθεωρημένο 
Κώδικα Δεοντολογίας και τον νέο προτεινόμενο Τιμοκατάλογο που αφορά 
χρεώσεις των υπηρεσιών που παρέχουν ιδιώτες λογοπαθολόγοι. Κατά τη 
διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  ο νομικός μας σύμβουλος, κ. 
Γιάννης Βιολάρης, παρουσίασε στα μέλη τις αλλαγές που έχουν γίνει στον ΚΔ 
ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα εθνική και Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, ενώ ανταποκρίθηκε σε ερωτήσεις και εισηγήσεις των μελών μας 
για μικρές τροποποιήσεις στο κείμενο. Όσον αφορά τις προτεινόμενες 
χρεώσεις του νέου τιμοκαταλόγου, αυτές διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας 
υπόψη τα σημερινά δεδομένα της αγοράς υπηρεσιών στα διάφορα συναφή 
επαγγέλματα υγείας, αλλά και τις αποζημιώσεις που γίνονται από τον ΟΑΥ στο 
πλαίσιο του ΓεΣΥ. Τόσο ο νέος ΚΔ όσο και ο νέος προτεινόμενος τιμοκατάλογος 
ψηφίστηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι 
ήδη σε ισχύ. Ο ΚΔ και ο τιμοκατάλογος είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)  

 
 

 
 

 
 

Μετά από αρκετές επιστολές που έστειλε ο 
ΣΥΕΛ στο ΥΠΠΑΝ, ζητώντας κατ’ ίδιαν συνάντηση 
με τον Υπουργό Παιδείας και συζήτηση για θέματα 
που απασχολούν τους Λογοπαθολόγους που 
εργάζονται στο ΥΠΠΑΝ, είχαμε αντ’ αυτού την 
πρόσκληση για συνάντηση με τις Επιθεωρήτριες 
της Ειδικής Εκπαίδευσης. 

Μέχρι στιγμής έγιναν δύο συναντήσεις 
(Νοέμβριο 2021 & Απρίλιο 2022) στις οποίες 
εκπροσώπησαν τον σύλλογο μέλη του ΔΣ και της 
Επιτροπής ΥΠΠΑΝ του ΣΥΕΛ. Στις συναντήσεις 
συζητήθηκαν και τροχοδρομήθηκαν  τα εξής:  

 
 Ευκαιρίες για συνεχιζόμενη επιμόρφωση 

μέσω σεμιναρίων. 
 Επανεκκίνηση σεμιναρίων ειδικά για 

λογοπαθολόγους με στόχο την καλύτερη 
ενημέρωση για τις διαδικασίες του ΥΠΠΑΝ. 

 Δωρεάν υλικό από ιστοσελίδες μέσω 
κωδικού για τους λογοπαθολόγους του 
ΥΠΠΑΝ 

 Αίθουσες λογοθεραπείας με κατάλληλο 
εξοπλισμό και παροχή βασικού υλικού 

 Διερεύνηση για εναρμόνιση με τις 
απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 
(τροποποιητικός νόμος 2021) για 
λογοπαθολόγους του ΥΠΠΑΝ.    
 

 
 

 
 

Δημιουργία προφίλ ΣΥΕΛ  

στο Instagram! 

 
 

 
 

 
 

Με αφορμή τη 
φετινή Ευρωπαϊκή 
Ημέρα 
Λογοθεραπείας 
δημιουργήσαμε 
προφίλ στο 
Instagram στο οποίο 
ανεβάζαμε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της 
εβδομάδας 
διαφώτισης διάφορα 
stories με ερωτήσεις 
και δημοψηφίσματα 
(polls) ώστε να 
εμπλέξουμε το κοινό 
και να δούμε με 
αυτόν τον τρόπο 
πόσα γνωρίζουν για 
τα θέματα της 
λογοθεραπείας.  
Αν δεν μας 
ακολουθείτε ήδη, 
σας προσκαλούμε 
να επισκεφθείτε τη 
σελίδα μας εδώ. 
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