
[Type here] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ενημερωτικό 

Δελτίο ΣΥΕΛ 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Καλή νέα ακαδημαϊκή χρονιά! Ευχόμαστε το φετινό 

φθινόπωρο και χειμώνας να κυλήσουν ομαλά και οι επιδράσεις 
της πανδημίας να είναι περιορισμένες. Συνεχίζουμε όμως τα 
μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των συνεδριών μας και των 
επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων, τόσο για τη δική μας 
προστασία όσο και για την προστασία των ατόμων που είναι 
ευάλωτα.  

 
Στις 14 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η θητεία του παρόντος 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η τριετής θητεία μας ήταν πλούσια σε 
δράσεις και σημαντικές καινοτομίες για το επάγγελμά μας. 
Ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Σε επόμενο 
Δελτίο θα κάνουμε ανασκόπηση προόδου για την επίτευξη των 
στόχων που είχαμε θέσει με την έναρξη της θητείας μας, μαζί με 
εισηγήσεις για το μέλλον.  

 
Ένας βασικός στόχος που είχαμε θέσει από την αρχή της 

θητείας μας ήταν η θεσμοθέτηση επιστημονικού συνεδρίου που 
θα αναδεικνύει την έρευνα και καινοτομία που διεξάγεται στη 
χώρα μας, αλλά και στο διεθνές πεδίο. Είμαστε ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι για την επιτυχημένη διοργάνωση του Πρώτου 
Παγκύπριου Συνεδρίου. Επαγγελματίες λογοπαθολόγοι και 
φοιτητές αγκάλιασαν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Στις 
επόμενες σελίδες γίνεται ανασκόπηση του Συνεδρίου μας.  

 
 

Συνέχεια στη σελ.2… 

 
 

Μήνυμα Προέδρου 
Δρ. Φώφη Κωνσταντινίδου 

 

Ετήσιοι Χορηγοί 
 

    

Σεπτέμβριος & 

Οκτώβριος 2022 

“ Καλή νέα ακαδημαϊκή 

χρονιά σε όλες και όλους! ” 

 

Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Α   

1. Ανασκόπηση από το 1ο 
Παγκύπριο Συνέδριο ΣΥΕΛ 

2. ΓεΣΥ – 18 μήνες μετά 

3. Σεμινάρια ΣΥΕΛ 

4. Μοριοδότηση 

5. Νέες Πρωτοβουλίες 

6. Δράση Επιτροπών Εργασίας 

7. Ετήσια Γενική Συνέλευση 

8. ΥΠΠΑΝ 

 

  
 

  
 

 

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) 

 
 

Οι σύνεδροι δήλωσαν πως το φιλικό περιβάλλον, η ποιότητα και επιστημονικότητα των 
παρουσιάσεων, η πλούσια θεματολογία, η προθυμία των ομιλητών να συζητήσουν και να 
μοιραστούν εμπειρίες, ο προσβάσιμος χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου, η καλή εξυπηρέτηση 
αλλά και το άφθονο και ποιοτικό φαγητό πρόσθεσαν σημαντική αξία. Πέραν του 88% των 
συνέδρων είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στο επόμενο Παγκύπριο συνέδριο! Θερμές ευχαριστίες 
στην Οργανωτική Επιτροπή και στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των περιλήψεων που 
συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία, καθώς και τον Υπεύθυνο Γραφείου, το ΔΣ και την έμπειρη 
ομάδα του Top Kinisis που ανέλαβε τη διαχείριση του Συνεδρίου μας. Στις επόμενες σελίδες 
παραθέτουμε περισσότερες πληροφορίες.  
 

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! Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη δράση των επιτροπών στις 
επόμενες σελίδες καθώς και για δύο νέες πρωτοβουλίες, τη δημιουργία Ομάδων Ειδικού 
Ενδιαφέροντος και την Υποεπιτροπή Φοιτητών Λογοπαθολογίας. 
 

Κλείνοντας, σε λίγες εβδομάδες θα διεξαχθούν οι εκλογές για το επόμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΣΥΕΛ. Αυτή είναι μία σημαντική ευκαιρία για την επόμενη ομάδα που θα 
συνεργαστεί στενά και θα ηγηθεί του ΣΥΕΛ με γνώμονα πάντοτε το κοινό καλό και την πρόοδο του 
επαγγέλματος. Είμαι σίγουρη πως θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα και πως θα θέσετε την 
υποψηφιότητά σας με στόχο να μας εκπροσωπήσετε επάξια.  
 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  
 

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

 



  

  

 
 
 
 
 

  

Σελίδα 3 
Ενημερωτικό  
Δελτίο ΣΥΕΛ 

Αξιολόγηση για το 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Διαταραχών Επικοινωνίας 
 

To 1o Παγκύπριο Συνέδριο του ΣΥΕΛ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 8 & 9 Ιουλίου στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία! Πάνω από 250 άτομα συμμετείχαν στο Συνέδριό μας. Οι σύνεδροι ήταν 
μέλη του ΣΥΕΛ, φοιτητές καθώς και συνάδελφοι λογοπαθολόγοι από την Ελλάδα και άλλες χώρες του 
εξωτερικού, αλλά και άλλοι επαγγελματίες υγείας από συναφή επαγγέλματα. Το Συνέδριο ήταν υπό την 
αιγίδα του Υπουργού Υγείας και προσφώνησαν οι κάτωθι: 

 Καθ. Φώφη Κωνσταντινίδου, Πρόεδρος ΣΥΕΛ 
 Καθ. Αντώνης Έλληνας, Κοσμήτορας Πανεπιστημίου Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και 

Επιστημών της Αγωγής 
 Καθ. Pamela M. Enderby, Πρόεδρος, International Association of Communication Sciences and 

Disorders (IALP) 
 Καθ. Norma Camilleri, Πρόεδρος, European Speech and Language Therapy Association (ESLA) 
 Κ. Μάριος Στυλιανίδης, Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας 
 Δρ. Νίκος Παναγίδης, Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης, εκ μέρους του Υπουργού Υγείας 

 
Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Έρευνα, Καινοτομία και Κλινικές Εφαρμογές» και οι τέσσερεις κεντρικοί 

ομιλητές μας από το εξωτερικό μοιράστηκαν τις δικές τους γνώσεις, έρευνες, καινοτομίες και κλινική εμπειρία 
σε θέματα όπως η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία, Αφασία, Δυσφαγία και Αυτισμό. Πέραν από τις 
κεντρικές ομιλίες διεξάγονταν συμπόσια και παρουσιάσεις σε δύο παράλληλες αίθουσες οργανωμένες ανά 
θεματική ενότητα. Οι Σύνεδροι, με βάση το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του συνεδρίου, δήλωσαν μεγάλη 
ικανοποίηση τόσο για το εύρος της θεματολογίας όσο και για την ποιότητα των παρουσιάσεων. Επιπρόσθετα, 
δήλωσαν πως έμειναν ικανοποιημένοι από τη γενική διοργάνωση του συνεδρίου. Μετά από δύο χρόνια εξ’ 
αποστάσεως επικοινωνίας, για πρώτη φορά οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν από κοντά και να 
ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν εμπειρίες, γεγονός το οποίο πρόσθεσε στην αξία του Συνεδρίου. 

Η τελετή λήξης το απόγευμα του Σαββάτου (9/7/22) ήταν ιδιαίτερα συγκινητική καθώς το ΔΣ τίμησε τα 
μέλη που υπηρέτησαν ως πρόεδροι στα προηγούμενα ΔΣ από το 1990 μέχρι το 2019 ως ακολούθως: 

1. Λουΐζα Δαμιανού 1990 – 1994 & 2000 – 2002 
2. Δέσπω Μηναΐδου 1994 – 1996 & 2004 – 2007 
3. Μαρία Κυριάκου-Σολομωνίδου 1996 – 1998 
4. Μαρία Χριστοπούλου 1998 – 2000 
5. Νίκη Προδρομίτου 2002 – 2004 
6. Μαρία Παφίτη 2007 – 2010 
7. Κάκια Πετεινού 2010 – 2013 
8. Σίσυ Φιλιππίδου 2013 – 2016 & 2016 – 2019 

Οι σύνεδροι είχαν επίσης την ευκαιρία να ψηφίσουν το καλύτερο πόστερ και βραβεύτηκαν τα τρία καλύτερα 
που πήραν τις περισσότερες ψήφους ως ακολούθως: 

 1ο Βραβείο (91 ψήφοι) P#19: Τραύματα στο κεφάλι σε περιστατικά ενδοοικογενειακής/συντροφικής 
βίας και οι επιπτώσεις τους στην επικοινωνία. Κύρια Ερευνήτρια, Φλώρα Νικολάου, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

 2ο Βραβείο (42 ψήφοι) P#12: Συστηματική Ανασκόπηση της Ενσωμάτωσης της Επιστημονικά 
Τεκμηριωμένης Πρακτικής στην Παιδιατρική Δυσφαγία. Κύρια Ερευνήτρια, Άντρη Παπαλεοντίου, 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 3ο Βραβείο (31 ψήφοι) P#10: Πιλοτική Μελέτη του Ερωτηματολογίου Pediatric Eating Assessment Tool 
(PEDI-EAT-10) σε Ελληνοκυπριακό Πληθυσμό. Κύρια Ερευνήτρια, Ραφαέλλα Γεωργίου, Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Στο συνέδριο προβλήθηκε για πρώτη φορά το νέο βίντεο για τη λογοθεραπεία που ετοίμασε η Επιτροπή 
Διαφώτισης, Διασύνδεσης και Επικοινωνίας του ΣΥΕΛ και που στόχο έχει τη διαφώτιση του κοινού. Μπορείτε 
να δείτε το βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube εδώ. 

 
 
 
 

#SLPCyprus   #SLPCyprus2022 

https://www.youtube.com/watch?v=3oAFsNero0I
https://www.instagram.com/explore/tags/slpcyprus/
https://www.instagram.com/explore/tags/slpcyprus2022/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό  
Δελτίο ΣΥΕΛ Σελίδα 4 

Αξιολόγηση για το 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Διαταραχών Επικοινωνίας 
 

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχατε και για την ανατροφοδότηση που μας στείλατε μέσω του 
έντυπου αξιολόγησης. Τα σχόλια και εισηγήσεις σας θα ληφθούν υπόψη από την Οργανωτική Επιτροπή που 
θα αναλάβει τη διοργάνωση του επόμενου Συνεδρίου. Οι περισσότεροι από τους Σύνεδρους δήλωσαν μεγάλη 
ικανοποίηση από τη γενική οργάνωση & επιλογή ομιλητών και είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στο Δεύτερο 
Παγκύπριο Συνέδριο που προγραμματίζεται για το 2024. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης σας έχουν ήδη 
σταλεί, μαζί με τους κωδικούς πρόσβασης για τα βίντεο των παρουσιάσεων. 

 
Δείτε πιο κάτω στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση που συμπλήρωσαν οι σύνεδροι. 

 
 
 
 

Παραθέτουμε πιο κάτω φωτογραφίες από το συνέδριο. 
 

     
 

                   
 

                

 

82% 

 

85% 

 

88% 

 

92% 

Έμειναν 
ικανοποιημένοι 
από τη 

θεματολογία 

Έμειναν 
ικανοποιημένοι 
από τη γενική 

οργάνωση 

Δήλωσαν ότι είναι 
έτοιμη σήμερα να 
λάβουν μέρος στο 
Δεύτερο 

Συνέδριο!! 

Έμειναν 
ικανοποιημένοι 
με την επιλογή 

των ομιλητών 



 
 
   

 

 
 
 
 
 
 

 

  

   

 
 

 

Σελίδα 5 
Ενημερωτικό  

Δελτίο ΣΥΕΛ 

 

Καταγράφουμε ήδη 18 μήνες πορείας ως συμβεβλημένοι 
επαγγελματίες υγείας στο ΓεΣΥ και οι συμβεβλημένοι λογοπαθολόγοι με τον 
ΟΑΥ έχουν φτάσει σήμερα τους 186 (182 ιδιώτες και 4 λογοπαθολόγοι που 
εργάζονται στον ΟΚΥΠΥ). Στις 18/7/22 μέλη του ΣΥΕΛ είχαν συνάντηση με 
τον ΟΑΥ για αξιολόγηση της μέχρι στιγμής συνεργασίας μας. 
 

ΓεΣΥ – 18 μήνες μετά 

Στη συνεχή επικοινωνία μας με τον ΟΑΥ γίνονται προσπάθειες για βελτίωση αλλά και αντιμετώπιση 
θεμάτων που προκύπτουν όσον αφορά την ομαλή συνεργασία μας (π.χ. παραπεμπτικά, αριθμός θεραπειών, 
αιτήματα για επιπλέον συνεδρίες, κλπ.).  

Οι συνάδελφοι προτρέπονται να καταγράφουν οποιεσδήποτε δυσκολίες μπορεί να προκύψουν από την 
καθημερινή τους λειτουργία και να τις κοινοποιούν στο ΔΣ του ΣΥΕΛ έτσι ώστε τα αρμόδια σώματα να μπορούν 
να διαβουλεύονται με τον ΟΑΥ για επίλυση όλων των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας. Σας 
ενημερώνουμε, επίσης, πως μετά από εισήγησή μας στον ΟΑΥ, έχει αναβαθμιστεί το σύστημα ώστε να μπορεί 
ο λογοπαθολόγος να αιτηθεί μακροχρόνιο παραπεμπτικό για τον ασθενή του. Αναγνωρίζουμε ότι πολλούς από 
εσάς προβληματίζει ιδιαίτερα το θέμα των αιτημάτων για επιπλέον θεραπείες. Ο ΟΑΥ ακόμη δεν έχει 
διαμορφώσει κριτήρια. Ο ΣΥΕΛ βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΟΑΥ για την τροποποίηση του υφιστάμενου 
πακέτου θεραπειών.  

Μέχρι την ολοκλήρωση της τροποποίησης του πακέτου, ισχύουν τα υφιστάμενα δεδομένα και τα 
αιτήματα για επιπλέον θεραπείες θα πρέπει να αποστέλλονται προσεκτικά ώστε να τεκμηριώνεται με ποιο 
τρόπο οι επιπρόσθετες θεραπείες θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της επικοινωνίας/κατάποσης του 
ασθενή.  
 

 

Η Επιτροπή Επαγγελματικής Επιμόρφωσης 
διοργάνωσε στο B’ εξάμηνο του 2022 τα πιο κάτω 
σεμινάρια δια ζώσης: 

 
 18/9/22 – Σεμινάριο Κλινικής Εποπτείας με 

εκπαιδεύτρια την Ann Parker. 
 

Μελλοντικά σεμινάρια:  
 
 22 & 23/10/22 – Attention Autism 

 
 Νοέμβριος 2022 – Τεστ Σχολικής 

Ετοιμότητας «Αφροδίτη» 
 
 
 
 
 

 

Σεμινάρια ΣΥΕΛ 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τη Μοριοδότηση, μετά 
την ψήφιση του Τροποποιητικού Νόμου τον Μάρτιο του 
2021, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να ετοιμάσει τους 
σχετικούς κανονισμούς που θα διέπουν τόσο την 
Επιτροπή Μοριοδότησης όσο και τις διαδικασίες που θα 
ακολουθούνται.  

Το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων σε 
συνεργασία με το ΔΣ και την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων του ΣΥΕΛ έχει ήδη ετοιμάσει τα σχετικά 
κείμενα. Το αναθεωρημένο κείμενο θα σταλεί στον 
δικηγόρο για νομική συμβουλή και ακολούθως στο 
Υπουργείο Υγείας. Ευελπιστούμε ότι μέσα στους 
επόμενους μήνες θα έχουμε κάποια απάντηση για να 
σας κοινοποιήσουμε.  

Μέχρι νεοτέρας, και μέχρι να μπουν σε ισχύ οι 
νέοι κανονισμοί, σας θυμίζουμε πως πρέπει να κρατάτε 
λεπτομερές αρχείο για τα σεμινάρια που 
παρακολουθείτε, συμπεριλαμβανομένου και του 
περιεχομένου και των μεθόδων αξιολόγησης γνώσεων, 
ώστε όταν οι διαδικασίες εφαρμοστούν, να μπορείτε 
να καταθέσετε τα στοιχεία για αξιολόγηση στην 
αρμόδια επιτροπή/σώμα. 
 

Υλοποίηση Τροποποιητικού Νόμου & 

Διαδικασίες για Μόρια 

Επιμόρφωσης  

 



 
  

   
 
 
 

 
 

Δράση Επιτροπών Εργασίας 
 

 
 

 

 

Σελίδα 6 
Ενημερωτικό  

Δελτίο ΣΥΕΛ 

 

 
 
 
 

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

 

1. Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος – Έχουμε ολοκληρώσει τη διαμόρφωση των κριτηρίων για τη λειτουργία 
των εν λόγω ομάδων. Εντός των ημερών θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς και την 
ηλεκτρονική φόρμα για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας. Ανάλογα με την ανταπόκριση που θα έχουμε, θα 
αρχίσουμε πιλοτικά με 2 ομάδες και στην πορεία ίσως να προστεθούν κι άλλες. Στόχος είναι να δοθεί 
έμφαση σε επί μέρους θέματα που άπτονται της λογοθεραπείας με την προοπτική της περαιτέρω έρευνας 
και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών και την ανάλογη διαφώτιση του κοινού μέσα 
από δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και παρουσιάσεων στα ΜΜΕ. 

 
2. Υποεπιτροπή Φοιτητών – Στόχος είναι η διαμόρφωση επιτροπής που να αποτελείται από μέλη που να 

εκπροσωπούν τα δύο προγράμματα σπουδών της χώρας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Πιστεύουμε πως η εν λόγω επιτροπή, θα μπορεί να μελετήσει σε βάθος τις ανάγκες 
και προκλήσεις που μπορούν να έχουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ώστε να υποδείξει 
τρόπους επίλυσης, αλλά και εμπλοκής τους στο έργο του ΣΥΕΛ.  

 
 
 
 
 

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ:  



 
  

Ενημερωτικό  

Δελτίο ΣΥΕΛ 
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Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΥΕΛ & Εκλογές νέου ΔΣ 

 
 

 
 

 
 

Στις 19/11/2022 θα έχουμε την ετήσια Γενική Συνέλευση 
του συλλόγου μας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 10:00 πμ.  

Εκτός από την παρουσίαση του απολογισμού της χρονιάς 
και της δράσης του ΔΣ και των Επιτροπών Εργασίας, θα έχουμε και 
τις εκλογές για το νέο ΔΣ του ΣΥΕΛ, η θητεία του οποίου λήγει στις 
14/11/22. Έχει ήδη σταλεί ανακοίνωση στα μέλη μας. 

Είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει και πάλι δια 
ζώσης μετά αυτής του Νοεμβρίου το 2019 στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό.   

Όσοι από εσάς θα θέλατε να υποβάλετε την υποψηφιότητά 
σας για τις εκλογές μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική 
φόρμα εδώ. Στη φόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα του 
μέλους που σας προτείνει και του μέλους που υποστηρίζει την 
υποψηφιότητά σας.  

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την υποψηφιότητά σας το 
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 14/11/22, τα μεσάνυχτα. Μετά το 
πέρας της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές άλλες υποψηφιότητες. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)  

 
 

 
 

 
 

Ο Σύλλογος σε συνεργασία με την Επιτροπή ΥΠΠΑΝ έστειλε 
επιστολή στον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 19/7/22 για 
τα απορρέοντα θέματα από τις συναντήσεις που είχαν μέλη της 
επιτροπής και του ΔΣ με τις επιθεωρήτριες της Ειδικής Εκπαίδευσης 
(Νοέμβριο 2021 & Απρίλιο 2022).  

Αναφορικά με την αγορά ηλεκτρονικού υλικού λογοθεραπείας 
ζητήσαμε όπως το ΥΠΠΑΝ προβεί στις πιο κάτω ενέργειες πριν την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς: 

 Αγορά υλικού λογοθεραπείας από ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα (π.χ. ΤΕΠΑΚ, Ε.Π.Κ.). 

 Αγορά υλικού (e-books) μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων  
 Ανάρτηση ηλεκτρονικού υλικού λογοθεραπείας στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ (Δημοτική Εκπαίδευση), για άμεση 
πρόσβαση του υλικού σε υπολογιστές του σχολείου ή/και σε 
υπολογιστές/tablet της αίθουσας λογοθεραπείας σε κάθε 
σχολείο στη Δημοτική Εκπαίδευση. 

 Το υλικό θα χρησιμοποιείται για αξιολόγηση, παρέμβαση και 
θεραπεία.   
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Η επόμενη συνάντηση μελών του ΣΥΕΛ με τις επιθεωρήτριες έχει οριστεί για τις 21/10/22. Θα σας 
κρατάμε ενήμερους για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις και ενέργειες του ΥΠΠΑΝ ως απόρροια των 

συναντήσεων μας μαζί τους. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAS4g179UOFk2QUlUR0lBMkhaNjlXSzc4WEM5VlRLVy4u
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

