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ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει 
τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα και από 
άλλες χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο διεθνή χώρο (C.P.L.O.L. – I.A.L.P. – A.S.H.A.). 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι: 
- Να καθοριστούν τα πρότυπα για την βασική εκπαίδευση στην Λογοπεδική.  Τα πρότυπα αυτά θα 

βοηθήσουν το Σύλλογό µας να αναλύσει και να αξιολογήσει τα προγράµµατα εκπαίδευσης όταν 
εξετάζεται η υποψηφιότητα για εγγραφή ενός νέου µέλους στο Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών - 
Λογοθεραπευτών. 

- Να καθοδηγήσει και να κατευθύνει τις χώρες που επιθυµούν να οργανώσουν τη βασική εκπαίδευση 
στην Λογοπεδική. 

- Να προτείνει λύσεις και κατευθυντήριες γραµµές στις χώρες που επιθυµούν να αναδιοργανώσουν την 
βασική εκπαίδευση στην Λογοπεδική. 

Σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την αναγνώριση των πτυχίων και την 
ελεύθερη διακίνηση των επιστηµόνων, απαιτούνται 4 χρόνια βασικής εκπαίδευσης στην Λογοπεδική, µε 
πλήρη εκπαίδευση στην Αξιολόγηση / Διάγνωση και Θεραπεία / Αποκατάσταση. 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
1. Συνιστάται οι σκοποί, το περιεχόµενο και οι µέθοδοι διδασκαλίας, να εναρµονίζονται µε τα ισχύοντα 

βασικά κριτήρια του C.P.L.O.L. – L.C.S.T.L. 
2. Μέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης θα πρέπει οι φοιτητές να συνειδητοποιούν την πολυπλοκότητα 

της ανθρώπινης επικοινωνίας και τις διαταραχές της. 
3. Η µελέτη των διαταραχών επικοινωνίας θα θεµελιωθεί πάνω στη µελέτη των στοιχείων της µη-

διαταραγµένης επικοινωνίας. 
4. Το πρόγραµµα πρέπει να συνδυάζει τη διδασκαλία της θεωρίας µε τη διδασκαλία των πρακτικών 

εφαρµογών της θεωρίας και να περιλαµβάνει τα ουσιαστικά στοιχεία της κλινικής πρακτικής. 
5. Στα Βασικά Κριτήρια θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές 

τόσο µέσα στη χώρα όσο και µεταξύ των χωρών και να γίνονται σεβαστές οι διαφορές αυτές τόσο 
µεταξύ ατόµων όσο και µεταξύ κοινωνιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL – Permanent Liaison Committee of E.U. Speech Therapists and 
Logopedists and MEMBER OF THE IALP – International Association of Logopedists and 
Phoniatrists 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  (1000 ώρες). 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Για να εργαστεί αποτελεσµατικά ο Λογοπεδικός θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των λειτουργιών 
που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο ον σε σχέση µε την επικοινωνία τόσο κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη 
(βιοϊατρικές επιστήµες, επιστήµες του λόγου) όσο και παρουσία διαταραχών που µπορεί να µεταβάλλουν ή 
να αλλοιώσουν αυτές τις λειτουργίες (παθολογία του λόγου και της οµιλίας) καθώς και των διαφόρων 
τρόπων διερεύνησης και µέτρησης αυτών των διαταραχών. 
 Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναλύσει την συµπεριφορά του ατόµου µε διαταραχές 
επικοινωνίας και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές επηρεάζουν τη ζωή του (ανθρωπιστικές επιστήµες). 
 Η επιστήµη πρέπει να συµβάλει στην προώθηση γνώσεων γύρω από τις διαταραχές επικοινωνίας, 
µεθόδους αξιολόγησης και παρέµβασης καθώς και στην επεξεργασία θεραπευτικών σχεδιασµών.  Είναι 
συνεπώς σηµαντικό οι σπουδαστές κατά την βασική τους εκπαίδευση να ενισχυθούν έτσι ώστε να 
επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να αποτελέσουν «επαγγελµατίες - ερευνητές» που συνεχώς θα αναζητούν 
τις πιο πρόσφατες πληροφορίες στους διάφορους κλάδους του επαγγέλµατός τους. 
 Τέλος, είναι χρήσιµη η γνώση µίας επίσηµης Ευρωπαϊκής γλώσσας που επιτρέπει καλύτερη 
ενηµέρωση, ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων, πρόσβαση σε Τράπεζα πληροφορικής και συµµετοχή σε 
προγράµµατα ανταλλαγής σπουδαστών. 
1. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (200 ώρες). 

Η µελέτη των επιστηµών αυτών περιλαµβάνει θεωρητικές γνώσεις. 
α) Βιολογικές βάσεις του λόγου και της οµιλίας: 

- Ανατοµία  
- Φυσιολογία 

β) Ιατρικές επιστήµες όπως: 
- Νευρολογία 
- Ω.Ρ.Λ. 
- Παιδιατρική 
- Γηριατρική 
- Ψυχιατρική παιδιών, ενηλίκων 
- Ορθοδοντική – Στοµατολογία 
- Επιστήµη της Ακοής – Ακουολογία. (Φυσικές και Ακουστικές βάσεις) 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 ώρες). 
Η µελέτη των επιστηµών αυτών πρέπει να περιλαµβάνει: 
α)  Γλωσσολογία: 

- Φωνητική και Φωνολογία 
- Μορφολογία – Σύνταξη 
- Σηµασιολογία 
- Πραγµατολογία 

β)  Άλλοι Τοµείς Γλωσσολογίας: 
- Κοινωνιογλωσσολογία Παιδιών και Ενηλίκων 
- Ψυχογλωσσολογία 
- Εξελικτική Νευρογλωσσολογία 

 
γ)  Επικοινωνία – Εναλλακτικοί Τρόποι επικοινωνίας 
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3. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (100 ώρες). 

α) Ψυχολογία: Εξελικτική 
   Κλινική 
   Εκπαιδευτική 
   Κοινωνική 
β) Παιδαγωγική – Ειδική Παιδαγωγική 

γ) Κοινωνιολογία 
4. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (30 ώρες). 
 α) Ακουστική Φυσική 

β) Αντιληπτικότητα και Παραγωγή Οµιλίας 

5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ (520 ώρες). 
α) Λογοπεδική Μεθοδολογία 

- Πρόληψη 
- Αξιολόγηση: 

• Λήψη Ιστορικού 
• Μελέτη Μεµονωµένου Περιστατικού (Case Study) 
• Δοκιµασίες λογοπεδικής 

                       - Παρέµβαση άµεση ή έµµεση 
β) Η Επιστηµονική µελέτη της παθολογίας του λόγου και της οµιλίας πρέπει να περιλαµβάνει: 

                         - Αφασία 
                         - Δυσαρθρία 
                         - Εξελικτικές Διαταραχές λόγου και οµιλίας: 

• Καθυστέρηση Λόγου και Οµιλίας 
• Φωνολογικές Διαταραχές 
• Διαταραχές Άρθρωσης 

                        - Διαταραχές Φωνής 
                        - Διαταραχές στο ρυθµό και τη ροή της οµιλίας: 

• Τραυλισµός 
• Ταχυλαλία 
• Βραδυγλωσσία 

                        - Ρινολαλία – Σχιστείες 
                        - Δυσφαγία - Δυσκαταποσία 
                        - Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Διαταραχές στο Γραπτό Λόγο: 

• Δυσλεξία 
• Δυσορθογραφία 
• Δυσγραφία 
• Δυσαριθµησία 

                        - Προβλήµατα Ακοής και Επιπτώσεις στο γραπτό και προφορικό λόγο: 
• Κώφωση 
• Βαρηκοϊα 
• Ακουστικά Βαρηκοϊας 
• Κοχλιακά Εµφυτεύµατα 

 
 
  - Προβλήµατα Επικοινωνίας που έχουν σχέση µε: 

• Εγκεφαλική Παράλυση 
• Διαταραχές Συµπεριφοράς (αυτισµός) 
• Ψυχιατρικές Διαταραχές (σχιζοφρένεια – ψύχωση) 
• Ψυχοσυναισθηµατικές Διαταραχές 
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• Σύνδροµα 
• Νοητική Υστέρηση 
• Υπερήλικες 

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (30 ώρες). 
Μαθηµατικά – Στατιστική – Πληροφορική 
Η κατάρτιση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα θεωρητικά θέµατα: 

α) Μεθοδολογία της Έρευνας και εφαρµογή στατιστικής ανάλυσης και ποιοτικής 
µεθοδολογίας. 
β) Πρακτική εργασία στην παρατήρηση, τη συλλογή δεδοµένων, την µέτρηση και ανάλυση 
καθώς και την µελέτη των περιπτώσεων. 
γ) Οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να αντλούν πληροφορίες από διεθνείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις. 

7. ΆΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (20 ώρες). 
 - Δοκιµασίες ψυχολογικές 

- Ψυχοκινητική 
            - Υγιεινή και Πρώτες Βοήθειες 
            - Νοµοθεσία 
            - Δεοντολογία 
 
Β. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (700 ώρες). 
 Στις 700 ώρες συµπεριλαµβάνεται και η κλινική παρακολούθηση.  Ελάχιστο όριο άµεσης κλινικής 
πρακτικής είναι οι 600 ώρες. 

1. Κλινικές Ικανότητες – Μεθοδολογία. 
Η Μεθοδολογία πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες πλευρές της κλινικής εργασίας: 
             - Πρόληψη. 
             - Αξιολόγηση. 
             - Παρέµβαση. 

Για να έχουν ικανότητες στους διάφορους τοµείς της Μεθοδολογίας, οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν 
ορισµένες κλινικές δεξιότητες και να καλύψουν τα ακόλουθα: 

α)  Να προσαρµόζουν τον τρόπο που επικοινωνούν µε το εκάστοτε άτοµο µε διαταραχές για να: 
• Εξακριβώνουν την αιτία για την οποία το άτοµο ήρθε για θεραπεία. 
• Αξιολογούν τις ικανότητες επικοινωνίας του ατόµου και τις διαταραχές που πιθανόν 
παρουσιάζει. 

• Καθορίζουν τους στόχους της θεραπείας και τον θεραπευτικό σχεδιασµό. 
β)  Να γνωρίζουν τις κατάλληλες µεθόδους παρέµβασης για τις διάφορες διαταραχές, τις τεχνικές, 

συµπεριλαµβανοµένης της συµβουλευτικής και έγκαιρης παρέµβασης. 
γ)  Να γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται ως µέλη των διεπιστηµονικών οµάδων (multi disciplinary 

teams). 
 
2. Κλινική Άσκηση. 
 α)  Πλαίσια 
 Οι σπουδές της παθολογίας του λόγου και της οµιλίας πρέπει να περιλαµβάνουν κλινική πρακτική η 
οποία γίνεται υπό την εποπτεία και ευθύνη ικανών και εξειδικευµένων λογοπεδικών σε: 

• Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. 
• Ακουολογικά Κέντρα. 
• Κινητές Μονάδες. 
• Νοσοκοµεία. 
• Παιδιατρικές Κλινικές. 
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• Κλινικές ΩΡΛ, Ψυχιατρικές κ.α. 
• Κλινικές Φυσικής Αποκατάστασης. 
• Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθµούς. 
• Ειδικά Σχολεία. 
• Ειδικές – Παράλληλες Τάξεις. 

à  Ο φοιτητής θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε τρία, τουλάχιστον, διαφορετικά πλαίσια. 
Η κλινική πρακτική πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν ικανότητες που 

να µπορούν να τις γενικεύσουν και να επεξεργάζονται προγράµµατα παρέµβασης προσαρµοσµένα στις 
ανάγκες του ασθενούς. 
 

β)  Περιεχόµενο Κλινικής Άσκησης. 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν κλινική εµπειρία για να 

ανταποκριθούν στους διάφορους ρόλους και αρµοδιότητες που απαιτεί η άσκηση του επαγγέλµατός τους:  
πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών λόγου, φωνής και οµιλίας. 

à  Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να συµπληρώσει, τουλάχιστον, 100 ώρες πρακτικής άσκησης σε 
αξιολόγηση και 100 ώρες πρακτικής άσκησης σε θεραπεία. 

Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν κλινική εµπειρία δουλεύοντας µε παιδιά και ενήλικες που 
παρουσιάζουν επίκτητες και εξελικτικές διαταραχές λόγου, φωνής, οµιλίας και επικοινωνίας. 
à  Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να συµπληρώσει, τουλάχιστον, 100 ώρες πρακτικής άσκησης 
δουλεύοντας µε παιδιά και 100 ώρες πρακτικής άσκησης δουλεύοντας µε ενήλικες. 

Είναι πολύ βασικό να συµπεριλάβουµε µία µεγάλη ποικιλία διαταραχών: 
•  Αφασία. 
•  Δυσαρθρία. 
•  Εξελικτικές Διαταραχές λόγου και οµιλίας. 
•  Μαθησιακές δυσκολίες -- Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. 
•  Βαρηκοϊα -- Κώφωση 
•  Διαταραχές Φωνής 
•  Διαταραχές στο ρυθµό και τη ροή της οµιλίας. 
•  Διαταραχές µάσησης – κατάποσης. 
•  Διαταραχές προερχόµενες από την εγκεφαλική παράλυση. 
•  Πολλαπλές διαταραχές. 

 
γ)  Ικανότητα εφαρµογής της θεωρίας στην πράξη. 
Η πλέον σηµαντική πλευρά της κλινικής πρακτικής είναι να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να 

µάθουν ότι ένας λογοπεδικός είναι συγχρόνως κλινικός επιστήµονας και ερευνητής. 
 Στην έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να εξετάσει τα ουσιαστικά θεωρητικά πρότυπα και να 
αξιολογήσει τις ικανότητες επικοινωνίας του ατόµου και τις διαταραχές, για να προγραµµατίσει και να 
οργανώσει το καταλληλότερο θεραπευτικό πρόγραµµα.  Κατά την πορεία της θεραπείας ο λογοπεδικός 
πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του την πρόοδο του ατόµου µε διαταραχές, για να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα 
της θεραπείας και να κάνει προσαρµογές, εάν χρειάζεται, στο θεραπευτικό πρόγραµµα. 
 Σε κάθε στιγµή παρέµβασης ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να ενσωµατώνει τις θεωρητικές 
γνώσεις µε την πρακτική και να αναγνωρίζει ότι η πρακτική εµπλουτίζει την επιστηµονική γνώση 
προσφέροντας δείγµατα που διευκολύνουν τις προσαρµογές και αποκαλύπτουν τα όριά της. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Είναι σηµαντικό να παρακολουθείται και να αξιολογείται κατά τρόπο συνεχή η πρόοδος του φοιτητή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του.  Η αξιολόγηση θα γίνεται στους τοµείς: 
             - Της Θεωρητικής Γνώσης. 
             - Της Κλινικής Κατάρτισης.  
             - Της Πρακτικής Αποδοτικότητας και Συµπεριφοράς. 

 
Οι φοιτητές θα αξιολογούνται τόσο κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων όσο και στα πλαίσια της 

κλινικής άσκησης.  Οι ικανότητες στην επιστηµονική έρευνα µπορούν να αξιολογούνται µε τη σύνταξη και 
παρουσίαση µιας διπλωµατικής εργασίας στο τέλος των σπουδών τους. 
 
 
Ικανότητες των Διδασκόντων και των Εποπτών της Κλινικής Πρακτικής. 

 
Οι διδάσκοντες τα θεωρητικά µαθήµατα στους µέλλοντες λογοπεδικούς πρέπει να έχουν πλήρη 

γνώση της επιστήµης, του πεδίου εφαρµογής της, του ρόλου και των λειτουργιών που απαιτούνται από τους 
λογοπεδικούς στην καθηµερινή άσκηση του επαγγέλµατός τους. 
  
 Τα µαθήµατα της παθολογίας του λόγου και της οµιλίας πρέπει να διδάσκονται από λογοπεδικούς. 
  
 Τα πλαίσια της κλινικής άσκησης πρέπει να εποπτεύονται από λογοπεδικούς που έχουν την 
απαραίτητη κλινική εµπειρία. 
 
 
 
Ψηφίστηκαν:  Δεκέµβριος 1998 
Τροποποιήθηκαν: Ιούνιος 1999 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΣΛ 

 

 

Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των  νέων µελών του Πανελληνίου Συλλόγου  Λογοπεδικών – 

Λογοθεραπευτών  για το τρέχον έτος   είναι : Από 1/01/ έως 30/06 120€  

Α. Για τα νέα µέλη, την πρώτη φορά της εγγραφής τους: 

- Η συνολική υποχρέωση κάθε νέου µέλους είναι € 160 και περιλαµβάνει την εγγραφή και την 

συνδροµή για το τρέχον έτος κατά το οποίο εγγράφεται. 

- Προκαταβάλλεται ποσό  € 15 ως αίτηση εγγραφής. Το ποσόν κατατίθεται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του συλλόγου  παράλληλα µε την αίτηση εγγραφής και η απόδειξη της τράπεζας 

επισυνάπτεται στον φάκελο υποψηφιότητας. 

- Μετά την έγκριση υποψηφιότητας, η οποία κοινοποιείται µε επιστολή στο νέο µέλος, και για 

την ολοκλήρωση της αποδοχής του κατατίθεται το υπόλοιπο ποσό των €145.  

(ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  Λογαριασµός : 813 76 425, Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - 

Λογοθεραπευτών) 

Η απόδειξη κατάθεσης (στην οποία θα αναφέρετε Επίθετο και Όνοµα) θα πρέπει να 

γνωστοποιείται στην γραµµατεία του Συλλόγου (µέσω Fax 210 7779922) και µόνο τότε 

λαµβάνει την επίσηµη επιστολή αποδοχής του ως  µέλος  του Συλλόγου. 

Στην  περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση υποψηφιότητας, το ποσό των €15 δεν επιστρέφεται. 

Εφόσον το υποψήφιο µέλος δεν εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις εντός µηνός από την 

έγκρισή του,  η διαδικασία  αποδοχής του ακυρώνεται  και σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυµεί 

να γίνει µέλος του ΠΣΛ, τότε θα πρέπει να κάνει νέα αίτηση. 

 

 

Β.  Για τα τακτικά µέλη του ΠΣΛ  

Τα µέλη του ΠΣΛ έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδροµή τους έως το τέλος 

Ιουνίου κάθε έτους. Τα στοιχεία των οικονοµικά εντάξει µελών  ταξινοµούνται αλφαβητικά και 

κατά γεωγραφικά και κάθε Σεπτέµβριο εκδίδεται ο σχετικός κατάλογος µελών, ο οποίος έως το 

τέλος Οκτωβρίου διανέµεται σε 2.000 παραλήπτες (δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς).  

Δηµοσιοποιούνται επίσης µέσω του site του συλλόγου, ενώ καθηµερινά εξυπηρετούνται αιτήµατα 

του κοινού και  γίνονται από τη γραµµατεία παραποµπές περιστατικών σε  µέλη του ΠΣΛ. 

Τα µέλη που δεν εκπληρώνουν την οικονοµική τους υποχρέωση για ένα χρόνο, δεν 

δηµοσιοποιούνται στον κατάλογο, στο site και δεν λαµβάνουν ενηµερωτικό έντυπο. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Προοίµιο 

 
Παρών Εσωτερικό Κανονισµός και Κώδικας Δεοντολογίας, έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 17 του Καταστατικού του Συλλόγου. Εγκρίθηκε κατά την ειδική συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου της …./…../….. και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 
…./…../….. η οποία, µε απόφασή της που ελήφθη µε την ειδική πλειοψηφία των 3/4 των µελών, έθεσε 
σε ισχύ και τα δύο αυτά κείµενα. Από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, τόσο ο Εσωτερικός 
Κανονισµός όσο και ο Κώδικας Δεοντολογίας, δεσµεύουν όλα τα µέλη του Συλλόγου και δεν µπορούν 
να τροποποιηθούν παρά µόνο από τη Γενική Συνέλευση µε την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία. 
 

Επιστηµονική - Επαγγελµατική Ονοµασία και Προσαγόρευση 
 
Η επίσηµη ονοµασία της επιστηµονικής, επαγγελµατικής ειδικότητας των µελών του Συλλόγου είναι 
"ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ". Τα µέλη υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τον τίτλο αυτόν προς διάκριση του 
επαγγέλµατος και της επιστήµης των, καθώς επίσης υποχρεούνται να προσαγορεύουν τους 
συναδέλφους µε τον ίδιο τίτλο. 
 

1. Αποστολή - Καθήκοντα Μελών Δ.Σ. 
 
- Σκοπός του Δ.Σ. είναι η υλοποίηση των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων στόχων του 

Συλλόγου, σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις  Αποφάσεις της Γ.Σ. 
- Το Δ.Σ. στις πρώτες συνεδριάσεις συντάσσει το διετές πρόγραµµά του, το οποίο ανακοινώνει 

στα µέλη του Συλλόγου, κατά την πρώτη Γ.Σ. και στο Ενηµερωτικό Δελτίο. Ο Πρόεδρος 
επιµελείται την υλοποίηση του διετούς προγραµµατισµού. 

- Το Δ.Σ. είναι υποχρεωµένο να τηρεί το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισµό, τη 
Δεοντολογία καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. 

- Τα έγγραφα του Συλλόγου (Δ.Σ. και Επιτροπών) υπογράφονται υποχρεωτικώς από τον 
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα ή από τους αντικαταστάτες αυτών. Εκτάκτως και µόνο σε 
πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να υπογραφούν µόνο από ένα µέλος του 
Δ.Σ. Όσον αφορά έγγραφο που βγήκε από Επιτροπή, συνυπογράφεται και από τον συντονιστή 
της Επιτροπής και από τον εκπρόσωπο του Δ.Σ. που συµµετέχει στην Επιτροπή. 

- Τα καθήκοντα του Δ.Σ. είναι να συντηρεί και να εξελίσσει τα επιτεύγµατα του προηγούµενου 
Δ.Σ. και να προσπαθεί να θετικοποιήσει τα τυχόν αρνητικά του προηγούµενου Δ.Σ., που 
συνήθως, θετικά και αρνητικά πρέπει να λέγονται στον απολογισµό του Δ.Σ. 

- Κάθε νέο Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τη συνέχιση της δουλειάς του προηγούµενου Δ.Σ. Κάθε 
µέλος έχει το δικαίωµα της κριτικής και αυτοκριτικής. 

- Κάθε µέλος του Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για τους τοµείς που του καθορίζονται από το Καταστατικό 
και το Δ.Σ. Έτσι, είναι υποχρεωµένο να δίνει αναφορά σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού, 
για τους τοµείς της ευθύνης του, προκειµένου να διαχωρίζονται οι ευθύνες και το έργο µεταξύ 
των µελών του Δ.Σ. 

 
 
- Πρώτο καθήκον κάθε µέλους του Δ.Σ. είναι να δίνει προτεραιότητα στις υποχρεώσεις έναντι 

του Δ.Σ. και του Συλλόγου. 
- Για καλύτερη επικοινωνία και σύσφιξη των συναδελφικών δεσµών, τα µέλη του Δ.Σ. να 

διατηρούν  συχνές τηλεφωνικές επαφές µε τα µέλη του Συλλόγου. 
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- Δύο φορές το χρόνο, το Δ.Σ. καλεί όλους τους νεογραφέντες στο Σύλλογο κα συζητά µαζί 

τους πάνω σε θέµατα όπως : ιστορία του Συλλόγου, ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
πραγµατικότητας, στόχοι, καταστατικό, εσωτερικός κανονισµός. Τους ενισχύει επίσης σε 
συµµετοχή τους σε οµάδες εργασίας. 

- Αν κάποιο µέλος απουσιάζει κατ' επανάληψη από τις εργασίες του Δ.Σ. ή δεν εκτελεί τα 
καθήκοντά του, οποιοδήποτε µέλος του Δ.Σ. µπορεί να το φέρει προς συζήτηση, για τη λήψη 
σχετικής αποφάσεως. 

- Το Δ.Σ. λειτουργεί βάσει των αρχών του Καταστατικού και προωθεί τις αρχές και τη 
δεοντολογία ανάµεσα στα µέλη του. Επίσης έχει το καθήκον να εξοµαλύνει οποιαδήποτε 
κατάσταση δηµιουργεί ένταση µεταξύ του Δ.Σ. και των υπολοίπων µελών του Συλλόγου ή 
µεταξύ των µελών του Δ.Σ., πριν δηµιουργηθεί  πρόβληµα. Μπορεί ακόµα, αν κριθεί σκόπιµο 
να κληθεί εκτάκτως το Δ.Σ. 

- Το Δ.Σ. ορίζει ηµέρες και ώρες τηλεφωνικής βάρδιας των µελών του ή της γραµµατείας. 
Επίσης µπορεί να ζητήσει βοήθεια και από τα υπόλοιπα µέλη του Συλλόγου. Την ευθύνη για τα 
τηλεφωνικά µηνύµατα που αφορούν στη λειτουργία και αυτούς τους τοµείς του Συλλόγου, την 
έχει το αρµόδιο µέλος του Δ.Σ. Δύο φορές το χρόνο ανακοινώνεται αναλυτική κατάσταση των 
συναδέλφων που τους έγινε παραποµπή περιστατικών. 

- Παράπονα ή προβλήµατα που αφορούν το Δ.Σ. ή τα µέλη του Συλλόγου, κατατίθενται γραπτώς 
στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. ανάλογα µε τη σοβαρότητα, µπορεί να το συζητήσει µε την Επιτροπή 
Δεοντολογίας, το αργότερο σε διάστηµα 30 ηµερών. 

 
 

2. Τόπος και χρόνος των Συναντήσεων του Δ.Σ. 
 
- Το κάθε Δ.Σ. αποφασίζει για τη συχνότητα των τακτικών συναντήσεων, οι οποίες δεν πρέπει 

να είναι λιγότερες από µία φορά µηνιαίως. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα αποφασίζονται 
ανάλογα του φόρτου εργασίας και ίσως συχνότερα της µιας φοράς την εβδοµάδα. 

- Η ηµέρα και ώρα της τακτικής συνελεύσεως του Δ.Σ. καταχωρείται στον Κατάλογο των 
Μελών , ο οποίος ανανεώνεται κάθε χρόνο, έτσι ώστε τα µέλη να είναι εγκαίρως ενηµερωµένα. 

- Οι ώρες που αποφασίζονται στο εκάστοτε Δ.Σ. δεν αντικαθίστανται ούτε τροποποιούνται . Η 
αλλαγή µπορεί να γίνει µόνο µε απόλυτη πλειοψηφία και εφόσον η απόφαση αποσκοπεί στην 
καλύτερη λειτουργία  του Δ.Σ. 

- Εκτός από έκτακτες περιπτώσεις, η µη προσέλευση µέλους του Δ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται 
στον Πρόεδρο τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. 

 
 

3. Διαδικασίες συζητήσεων του Συµβουλίου 
 

- Με την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. γίνεται : 
 

1) ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγούµενης συνεδρίασης από τον Γενικό 
Γραµµατέα. 

2) Υπογραφή των Πρακτικών από όλα τα µέλη του Δ.Σ. 
3) Ενηµέρωση και πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του Συλλόγου. 
4) Σε περίπτωση εκτάκτου θέµατος, το Δ.Σ. ιεραρχεί και ανάλογα αποφασίζει τα θέµατά της 
Ηµερήσιας Διάταξης. 

 
 
- Εξέταση Θεµάτων 
 
Στη συνέχεια εξετάζονται τα θέµατα της Ηµερησίας Διατάξεως, η οποία συντάσσεται από  τον 
Πρόεδρο σε συνεργασία µε τα µέλη και κοινοποιείται από την γραµµατεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν 
τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Η συζήτηση κάθε θέµατος γίνεται ως εξής : 
1) Εισήγηση από οποιοδήποτε µέλος του Δ.Σ. 
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2) Ερωτήσεις, διευκρινήσεις επί του θέµατος 
3) Διατύπωση προτάσεων γραπτών ή προφορικών 
4) Ψηφοφορία. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου είναι διπλή. 

 
 

4. Γενικές Συνελεύσεις 
 

- Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο, ηµέρα Σάββατο. Οι έκτακτες 
Συνελεύσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο µέσα στη βδοµάδα. 

 
 

5. Επιτροπές 
 

Συνιστώνται µε τον παρόντα κανονισµό οι ακόλουθες Επιτροπές : 
 
1. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
3. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΥΧΙΩΝ (ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ) 
4. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ 
5. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
6. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΣΛ 
7. ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
8. ΕΡΕΥΝΑΣ 
9. ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
10. ΜΜΕ  
11. ΧΟΡΗΓΙΩΝ 
12. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ INTERNET 
13. ΑΛΛΕΣ 
 
- Το Δ.Σ. είναι συνυπεύθυνο για το γενικό προγραµµατισµό και τα αποτελέσµατα δουλειάς των 

Επιτροπών (ενώ η κατεύθυνση και η πορεία είναι ευθύνη των µελών) 
- Μέλος του Δ.Σ. ορίζεται συνυπεύθυνος για κάθε επιτροπή και αποτελεί το σύνδεσµο µεταξύ 

της Επιτροπής και του Διοικητικού Συµβουλίου, λογοδοτώντας µια φορά το µήνα για την 
πορεία της Επιτροπής. 

- Τα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. µπορούν να παραβρίσκονται σε άλλες επιτροπές όταν δεν είναι 
τακτικά µέλη, εφόσον ενηµερώσουν τον γραµµατέα της επιτροπής. 

- Οι επιτροπές έχουν ανά διετία ή ακαδηµαϊκό έτος, τον Προεδρεύοντα και τον Γ. Γραµµατέα. Ο 
προεδρεύων είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της επιτροπής και υπόλογος στο Δ.Σ. 

- Οι επιτροπές τηρούν τακτές µέρες και ώρες συνάντησης. Προγραµµατίζουν τις δραστηριότητές 
τους µε συγκεκριµένους στόχους και σύµφωνα µε ένα χρονοδιάγραµµα διετίας που καθοδηγεί 
το ρυθµό της εκτέλεσης των στόχων. 

- Ανά διετία η κάθε επιτροπή εισηγείται την ανανέωση του 1/3 των µελών της. Το Δ.Σ. το φέρνει 
σε Γ.Σ. για επικύρωση. 

- Ειδικά για την Επιτροπή Έρευνας ισχύουν τα ακόλουθα : 
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Με το ξεκίνηµα µιας νέας έρευνας, η Επίσηµη Οµάδα Έρευνας του Συλλόγου, οφείλει να 
ενηµερώνει τα άλλα µέλη του Συλλόγου για το επακριβές αντικείµενό της. Η ύπαρξη της 
Οµάδας Έρευνας του Συλλόγου δεν αποκλείει την παράλληλη συγκρότηση άλλης µιας ή 
περισσοτέρων οµάδων έρευνας. Τα θέµατα έρευνας των οµάδων αυτών καλό θα ήταν να µην 
είναι ακριβώς τα ίδια - χωρίς, βεβαίως, να αποκλείεται η µερική αλληλοκάλυψη τους. Εφόσον 
οι οµάδες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές (λ.χ. Αθήνα - Θεσσαλονίκη) είναι 
δυνατόν να υπάρξει συνεργασία κατά τη φάση διεξαγωγής του προγράµµατος πιλότου ή / και 
της γενικότερης συλλογής ερευνητικών στοιχείων ανάµεσα στις οµάδες. Επίσης, οποιοδήποτε 
µέλος του Συλλόγου αναλαµβάνει ατοµικά έρευνα µε το ίδιο ή παρεµφερές θέµα των 
προαναφερθεισών οµάδων, οφείλει να ενηµερώνει κι αυτό το Σύλλογο. 
 

- Λειτουργούν µόνιµες ή  έκτακτες οµάδες εργασίας. Οι δεύτερες σταµατούν τη λειτουργία τους 
µόλις φέρουν σε πέρας το αντικείµενο της δουλειάς τους. 

- Οι επιτροπές που ψηφίζονται για τη λειτουργία τους είναι : 
1. η Επιτροπή Δεοντολογίας 
2. η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεµάτων 
 
Για την εκλογή τους, ισχύουν και τηρούνται οι διατάξεις περί του Καταστατικού. 

 
 

6. Αντιπρόσωποι στο CPLOL, σχέσεις µε ιδρύµατα, συλλόγους κ.λ.π. του εξωτερικού 
 
Κάθε φορά ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της συνεργασίας θα ορίζεται η διαδικασία. 
π.χ. για το CPLOL 
Απαιτεί τρία µέλη του Συλλόγου. Κάθε διετία ψηφίζεται ή επικυρώνεται από την Γενική 
Συνέλευση ένα µέλος, όπου η θητεία του θα είναι για έξι χρόνια. Την επόµενη διετία, αυτό το 
µέλος αντικαθίσταται από καινούργιο και ούτω καθ' εξής. Δεν αποκλείεται η επανεκλογή του. 
Καλό θα είναι, το κάθε καινούργιο µέλος που προτείνεται, να έχει δουλέψει στο Δ.Σ. ή σε κάποια 
επιτροπή. Οι υποψήφιοι για να εκπροσωπήσουν τον Π.Σ.Λ. πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά µία 
από τις δύο κύριες ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά) και να χειρίζονται ικανοποιητικά την άλλη. 
Επίσης, οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στο CPLOL είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στη 
Γ.Σ. που θα γίνεται και εκτός Ελλάδας. 

 
7. Άλλα  θέµατα 

 
- Ο Σύλλογος έχει την υποχρέωση να καθορίζει το εύρος της αµοιβής και να γίνεται ετήσια 

τιµαριθµική προσαρµογή για τις ιδιωτικές συνεδρίες, µετά από απόφαση της Γ.Σ. Τα µέλη 
έχουν την υποχρέωση να συντονίζονται και να ενεργούν σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

- Να ενθαρρύνονται όλα  τα µέλη του Συλλόγου να εκτελούν θητεία στο Δ.Σ. 
- Αν κάποιο µέλος προταθεί να συµµετέχει σε συνέδριο, ραδιόφωνο κ.λ.π., για συλλογικά ή 

συνδικαλιστικά ζητήµατα, υποχρεούται να ενηµερώνει το Δ.Σ. 
- Η συµµετοχή των µελών του Συλλόγου µας σε κάποια Επιτροπή Εργασίας είναι υποχρεωτική. 

Τα µέλη είναι υποχρεωµένα αφού αναλάβουν οποιαδήποτε επιστηµονική εργασία να τη 
φέρουν σε πέρας και να συντονίζονται µε τις αποφάσεις της Διοίκησης. 

- Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας µέλους του Συλλόγου µας, µε προέκταση στη φωνή, 
λόγο  ή οµιλία, το Δ.Σ. οφείλει να µεριµνήσει ούτως ώστε να παρασχεθεί στον συνάδελφο 
δωρεάν ηθική και επιστηµονική βοήθεια από τα µέλη, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό 
και τη Δεοντολογία. 

 
8. Κατάλογος µελών  

 
 
- Συντάσσεται κάθε Σεπτέµβρη και συµπεριλαµβάνονται και τα νέα µέλη 
- Στο νέο κατάλογο µελών δεν συµπεριλαµβάνονται τα µέλη που δεν έχουν πληρώσει τη 

συνδροµή του προηγούµενου έτους 
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- Ο Κατάλογος έχει εκτός από την διεύθυνση των µελών : 

α)  ενηµερωτικό για το ποιος γίνεται µέλος του Συλλόγου, 
β) ηµέρα και ώρα που ο Σύλλογος µπορεί να εξυπηρετήσει τηλεφωνικά το κοινό και τους 
συναδέλφους. 
 
 

14. Γραµµατεία - Αρχείο 
 
- Η τήρηση του αρχείου θα πρέπει να είναι οµοιόµορφη από τα εναλλασσόµενα Δ.Σ. Για την 

τήρηση του αρχείου µπορεί να ζητείται η συµβουλευτική υποστήριξη από κάποιο µέλος του 
Συλλόγου που έχει ειδικές γνώσεις Γραµµατείας. 

- Το αρχείο είναι προσιτό σε κάθε µέλος του Δ.Σ. Επίσης, τακτικά µέλη του Συλλόγου, παρουσία 
κάποιου µέλους του Δ.Σ. µπορούν να το συµβουλευτούν . 

- Στοιχεία του αρχείου που αφορούν έγγραφα δεν εξέρχονται του γραφείου παρά µόνο για  
φωτοτυπίες  µε την παρουσία του Γ. Γραµµατέα. 

- Κάθε µέλος του Δ.Σ. και τα άτοµα της Επιτροπής του C.P.L.O.L.  έχουν κλειδιά του γραφείου 
που παραδίδονται µε τη λήξη της θητείας τους. 

 
 
 

15. Ενηµερωτικό Δελτίο 
 
-  Εκδίδεται 4 φορές το χρόνο, Φθινόπωρο, Χειµώνας, Ανοιξη και Καλοκαίρι. Η θεµατολογία του 

Ενηµερωτικού 
   Δελτίου περιλαµβάνει : 

- ανακοινώσεις του Δ.Σ. 
- ανακοινώσεις των επιτροπών  δουλειάς 
- νέα από τους χώρους δουλειάς 
- νέα από τον διεθνή χώρο 
- ανακοινώσεις συνεδρίων, σεµιναρίων κ.λ.π. 
- προκηρύξεις θέσεων  
- αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 
- άλλα 

- Το κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να ζητήσει  γραπτά από το Δ.Σ. να συµπεριλάβει στο επόµενο    
Ενηµερωτικό Δελτίο πληροφορίες των παραπάνω θεµάτων. 

- Για την σύνταξή του συνεργάζονται ο Γ. Γραµµατέας µε τον Πρόεδρο, εκτός κι αν  
αποφασισθεί  από την πλειοψηφία του Δ.Σ. διαφορετική ρύθµιση. 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ 
 
Υιοθετήθηκε στο Λονδίνο, 7 Οκτωβρίου 1990 
Τροποποιήθηκε στη Κολωνία, 20 Φεβρουαρίου 1994 
 
 
Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ 
 
Ο Λογοπεδικός είναι ο επιστήµονας, που φέρει την ευθύνη της πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και 
επιστηµονικής µελέτης της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών, που συνδέονται µε αυτή. 
Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν 
σχέση µε την κατανόηση και την έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και µε 
όλες τις κατάλληλες µορφές µη λεκτικής επικοινωνίας. 
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ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ  (σε ποιους απευθύνεται) 
 
Οι διαταραχές, που εµπίπτουν στο πεδίο δράσης του Λογοπεδικού, είναι αυτές που έχουν σχέση µε την 
οµιλία και τον λόγο, δύο από τις πλέον πολύπλοκες και εξελισσόµενες πλευρές της εγκεφαλικής 
λειτουργίας, καθώς επίσης και µε την ακουστική, την οπτική, την γνωστική - συµπεριλαµβανοµένης 
της µάθησης - την προφορική, την µυϊκή, την αναπνευστική και την φωνητική λειτουργία και την 
κατάποση. Οι διαταραχές µπορεί να είναι απλές ή πολύπλοκες όταν εµπλέκονται πολλαπλές 
διαταραχές επικοινωνίας. 
 
Ιδιαίτερα :  
 
♦ Διαταραχές άρθρωσης και φωνητικές διαταρχές 
♦ Διαταραχές οµιλίας (διαταραχές ροής της οµιλίας, τραυλισµός, ταχυλαλία κ.α.) 
♦ Διαταραχές φωνής, λειτουργικής, οργανικής ή µετατραυµατικής αιτιολογίας, εκ γενετής ή 
επίκτητες (αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία, κ.α.) 

♦ Οισοφαγοφωνία µετά από λαρυγγεκτοµή 
♦ Γλωσσικές διαταραχές (αναπτυξιακές και άλλες ) : 
 

♦ Ως προς τη δοµή (φωνολογικό, συντακτικό, µορφολογικό επίπεδο) 
♦ Ως προς το περιεχόµενο (σηµασιολογικό επίπεδο) 
♦ Ως προς τη χρήση (πραγµατολογικό επίπεδο) 

 
♦ Διαταραχές του γραπτού λόγου (ειδικές µαθησιακές δυσκολίες : δυσλεξία, δυσορθρογραφία, 
δυσγραφία και άλλα) 

♦ Διαταραχές της λογικής και µαθηµατικής κρίσης 
♦ Αφασίες, δυσφασίες παιδιών  και ενηλίκων 
♦ Νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της οµιλίας (δυσαρθρίες και άλλα) 
♦ Ρινολαλίες  
♦ Γλωσσικούς αρνητισµούς 
♦ Επιβραδύνσεις στη γλωσσική εξέλιξη  
♦ Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και διαταραχές  
♦ Κάθε γλωσσικό πρόβληµα µε κεντρική αιτιολογία τις αισθητηριακές βλάβες : 

1. διαταραχές ακοής 
α) πρώϊµη λογοπεδική παρέµβαση στη βρεφική και νηπιακή ηλικία 
β) λογοπεδική παρέµβαση στην παιδική και εφηβική ηλικία 
γ)λογοθεραπεία ή συντήρηση του λόγου στις επίκτητες βαρηκοίες 
δ) παρέµβαση µετά από κοχλιακή εµφύτευση 

2. διαταραχές όρασης 
♦ Κάθε γλωσσικό πρόβληµα που προκύπτει από : 

1. φυσικές και κινητικές αναπηρίες του κεντρικού νευρικού συστήµατος (αθέτωση και 
άλλα) 

2. νοητική υστέρηση  
3. σύνδροµα (ντάουν, αυτισµός και άλλα) 

♦ Στήριξη - διατήρηση της επικοινωνίας στις παθολογίες της "εγκεφαλικής γήρανσης" 
(Αλσχάιµερ και άλλα) 

♦ Δυσλειτουργία  της ευσταχιανής σάλπιγγας 
♦ Δυσφαγία και διαταραχές κατάποσης 
♦ Τεχνολογία λόγου, φωνής, οµιλίας 
♦ Διαγνωστικά θέµατα 
♦ Προληπτικά θέµατα 
 
 
ΙΙΙ. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΥ 
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Ο Λογοπεδικός είναι υπεύθυνος για την : 
 
1. ΠΡΟΛΗΨΗ 
Ο Λογοπεδικός επεµβαίνει σε καθ' ένα από τα ακόλουθα στάδια για να αποτρέψει την εµφάνιση ή την 
επιδείνωση µιας διαταραχής : 
α. Εκπαίδευση 
β. Ενηµέρωση 
γ. Εγκαιρη διερεύνηση µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση µιας διαταραχής στα παιδιά ή τους    
    ενήλικες. 
δ. Κατάλληλη Παρέµβαση στο άτοµο και το περιβάλλον του. 
 
 
 
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση απαιτεί µια πλήρη εκτίµηση όλων των λειτουργιών και παραµέτρων των ικανοτήτων 
επικοινωνίας και των µεταβολών που παρατηρούνται στους ασθενείς (είτε συµβουλευτούν είτε όχι τον 
Λογοπεδικό µε δική τους πρωτοβουλία). Πρέπει να ληφθούν  υπ' όψη οι ανάγκες των ασθενών και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. 
Πρόκειται για µια συνεχή διεργασία που συχνά απαιτεί την συνεργασία ειδικών από άλλους 
επιστηµονικούς κλάδους. Ο Λογοπεδικός φθάνει στη διάγνωση µε τη βοήθεια αντικειµενικών 
διαδικασιών και κλινικής παρακολούθησης και διατυπώνει τη θέση του για τη φύση και διάρκεια της 
παρέµβασης. 
 
 
3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Η παρέµβαση στα πλαίσια των διαταραχών της επικοινωνίας µπορεί να έχει τη µορφή µιας άµεσης ή 
έµµεσης θεραπείας. Συνίσταται σε πράξεις θεραπείας, αποκατάστασης και ένταξης στη κοινωνική και 
εργασιακή ζωή, καθώς επίσης αποκατάστασης και έγκαιρης παρέµβασης, επαγγελµατικού 
προσανατολισµού και συµβουλευτικής. Οι θεραπευτικές εφαρµογές έχουν διαστάσεις τεχνικές, 
διαπροσωπικές και κοινωνικές. 
 
Η παρέµβαση έχει σαν στόχο να φθάσει τον ασθενή, ανάλογα µε τις δυνατότητές του, στο µέγιστο 
επίπεδο λειτουργίας και επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο περιβάλλον του - κοινωνικό και/η σχολικό 
και/η επαγγελµατικό - για να επιτύχει ή να διατηρήσει έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής. Συνεπώς η ηλικία 
δεν παίζει ρόλο, εφ' όσον οι διαταραχές µπορεί να εµφανιστούν σε όλα τα στάδια της ζωής και µπορεί 
να είναι εξελικτικές ή επίκτητες. Ένα σηµαντικό µέρος της παρέµβασης είναι η αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητάς της. 
 
Στην περίπτωση της ιατρικής παθολογίας, η λογοθεραπεία µπορεί να αποτελέσει συµπλήρωµα της 
ιατρικής παρέµβασης. Η λογοπεδική παρέµβαση προϋποθέτει επίσης τη συµµετοχή σε θεραπευτικά 
προγράµµατα, µέσα στα πλαίσια της επιστηµονικής οµάδας. 
 
 
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
Ο Λογοπεδικός οφείλει να τηρεί τον  Ηθικό Κώδικα που καθορίζεται από τον επαγγελµατικό του 
σύλλογο ή/και τις ανάλογες κυβερνητικές υπηρεσίες του κράτους. 
Είναι υπεύθυνος για τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες του 
κράτους. 
 
5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ο Λογοπεδικός οφείλει να : 
► αναπτύσσει τις γνώσεις του και τις προσωπικές του ικανότητες µε την συνεχιζόµενη  

εκπαίδευση. 
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► συµβάλει στη προώθηση της επιστήµης µεταδίδοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές του  

µε δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε οµιλίες και  σεµινάρια, καθώς και µε την  εκπαίδευση. 
 

► αναλαµβάνει την εποπτεία της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών 
 
► σχεδιάζει και συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα 
 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Ο Λογοπεδικός συγκεντρώνει επιστηµονικές γνώσεις και κλινικές αρµοδιότητες, ώστε να 
προσφέρονται οι καλύτερες θεραπευτικές συνθήκες, στο σύνολό τους, στον ασθενή. 
Η Λογοπεδική είναι ένα επάγγελµα σε πλήρη ανάπτυξη, στη διασταύρωση των ανθρωπιστικών και 
εφαρµοσµένων επιστηµών. Συνεπώς, αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές, θα πρέπει µελλοντικά να 
υπόκεινται σε αναθεώρηση και τροποποίηση, όπως το απαιτεί Ηη συνεχής εξέλιξη της επιστήµης. 
 
Επιµέλεια κειµένου  στα Ελληνικά : 
 
Θάλεια Ζολώτα 
 
Γιώργος Καλοµοίρης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 
 
 

 
 

 

 
 
 

ΑΡΧΕΣ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ 

 
 
 
Γ Ε Ν Ι Κ Α   Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α 

 
 

Αρθρο 1. 
 
1. Ο Λογοπεδικός οφείλει να ασκεί το λειτούργηµά του ενσυνείδητα, σύµφωνα µε τους νόµους και 

τις παρούσες αρχές δεοντολογίας, ώστε τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό του βίο να 
συµβάλει στην εµπιστοσύνη του κοινού τόσο προς την επιστήµη του όσο και στο επάγγελµα του 
λογοπεδικού. 

 
2. Ο Λογοπεδικός απαγορεύεται να θυσιάζει την επιστηµονική και επαγγελµατική του ανεξαρτησία 
 
3. Απαγορεύεται ο συνεταιρισµός και κάθε µη θεµιτή συνεργασία µε άλλες ειδικότητες µε 

αποκλειστικό κίνητρο την οικονοµική απολαβή  και ακόµη η άσκηση οποιασδήποτε οικονοµικής 
δραστηριότητας εφόσον αυτή αντιβαίνει προς την αξιοπρέπεια του επαγγέλµατος του 
Λογοπεδικού. 

 
4. Απαγορεύεται η συγκάλυψη δια του τίτλου του Λογοπεδικού προσώπων που ασκούν το 

επάγγελµα χωρίς να έχουν τα προς τούτο προσόντα ή τις νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
5. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µεσαζόντων ή άλλων αθέµιτων ή αναξιοπρεπών µέσων προς 

προσέλκυση πελατείας. 
 
6. Απαγορεύεται η επαγγελµατική διαφήµιση σε κάθε µέσο ενηµέρωσης του κοινού (τηλεόραση, 

εφηµερίδες, περιοδικά κ.λ.π.) καθώς και η διανοµή ή δηµοσίευση εικόνων ή ανακοινώσεων προς 
τον σκοπό διαφηµίσεως. 

 
7. Ο Λογοπεδικός απαγορεύεται να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε µέσο που θα κρίνεται αντικειµενικά 

ότι σκοπεύει στην εξαπάτηση της πελατείας του. 
 
8. Απαγορεύεται να χρησιµοποιεί επιστηµονικούς τίτλους µη έγκυρα αποκτηµένους 
 
9. Απαγορεύεται η εξαγγελία θεραπείας µε µεθόδους και χρήση οργάνων ή µηχανηµάτων που 

σκοπό έχει την προσέλκυση πελατείας. 
 
10. Απαγορεύεται  κάθε µορφή αθέµιτου ανταγωνισµού προς τους συναδέλφους. 
 
11. Απαγορεύεται κάθε εισχώρηση ποσοστού αµοιβής σε  µεσάζοντες οποιασδήποτε ειδικότητας ή 

επαγγελµατικής κατηγορίας. 
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12. Ο Λογοπεδικός οφείλει να συνεργάζεται µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς για την πρόοδο της 

επιστήµης, της έρευνας και την προστασία των ασθενών. 
 
 

Αρθρο 2 
 

Καθήκοντα προς τους ασθενείς 
 
1. Ο Λογοπεδικός οφείλει να επιδεικνύει ίση µέριµνα και επιµέλεια προς τους πελάτες του, 

αδιαφόρως προς την οικονοµική κατάσταση και την κοινωνική τους θέση. 
 
2. Ο Λογοπεδικός, υποχρεούται να διευκολύνει την συνεργασία µε άλλες ειδικότητες όταν το ζητά 

ο ασθενής ή να εισηγείται την συνεργασία εφόσον το πρόβληµα υπερβαίνει την θεραπευτική ή 
εκπαιδευτική έκταση της επιστήµης του. 

 
3. Ο Λογοπεδικός υποχρεούται να µη παρακωλύει την αντικατάστασή του από άλλον συνάδελφό 

του, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 1 παρ. 2. 
 
4. Ο Λογοπεδικός οφείλει να λαµβάνει κάθε προφύλαξη του απορρήτου της προσωπικότητας του 

πελάτη του. Απαγορεύεται να εκδίδει γνωµοδοτήσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή εκθέσεις, που 
αφορούν τον πελάτη του κατόπιν εντολής προσώπων που δεν έχουν το δικαίωµα τούτο εκ του 
νόµου. Ανακοινώσεις επιστηµονικού χαρακτήρα που αφορούν περιπτώσεις που χειρίζεται ο 
λογοπεδικός. Πρέπει να γίνονται µε ειδική µέριµνα ώστε να µην προκύπτει η ταυτότητα του 
προσώπου. 

 
 
 

Αρθρο 3 
 

Καθήκοντα προς συναδέλφους 
 
1. Απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική κρίση για συνάδελφο που είχε επιληφθεί προηγουµένως τον 

πελάτη. Για κάθε θέµα που έρθει στην αντίληψή του και αποτελεί παράβαση των κανόνων 
δεοντολογίας, οφείλει να απευθύνεται ο Λογοπεδικός προς τον νοµίµως λειτουργούντα Σύλλογό 
του. 

 
2. Ο Λογοπεδικός απαγορεύεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πελάτη που τελεί υπό την 

παρακολούθηση συναδέλφων του χωρίς την συγκατάθεση του τελευταίου, εξαιρουµένης της 
περιπτώσεως επειγούσης ανάγκης. Για να επιληφθεί του πελάτη πρέπει : 

 
α) να υπάρχει σαφής και δηλωµένη πρόθεση του πελάτη ή της οικογένειάς του προς τον 
προηγούµενο συνάδελφο, ότι δεν επιθυµεί την εξακολούθηση της θεραπείας. 

 
β) να έχει ο ενδιαφερόµενος πελάτης εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τον αντικαθιστάµενο, 
και να αποδεικνύει αυτό. 

 
3. Απαγορεύεται κάθε προσφορά υπηρεσίας που έχει ως σκοπό τον παραγκωνισµό συναδέλφου 
 
4. Απαγορεύεται κάθε εσκεµµένη µείωση αµοιβών µε σκοπό τον ανταγωνισµό συναδέλφου 
 
5,     Αµοιβή υπό την αίρεση της επιτυχίας της θεραπείας, απαγορεύεται 
 
6. Όταν παρακολουθούν τον ίδιο πελάτη πλείονες Λογοπεδικοί, η αµοιβή τους  

κανονίζεται από τον  καθένα. 
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7. Όταν ο Λογοπεδικός παραπέµπει σε άλλους συναδέλφους ή ειδικότητες, η αµοιβή εκείνων    

καταβάλλεται πάντοτε προσωπικά σε αυτούς στους οποίους γίνεται η παραποµπή. 
 

 
Αρθρο 4 

 
Αρχές ως προς την διαφήµιση του έργου των λογοπεδικών 

 
1. Αθέµιτα και αναξιόπιστα µέσα προς προσέλκυση πελατών θεωρούνται  οι οποιεσδήποτε 
αναφορές που αφορούν σε : 
α) παραποµπή πελατών από συγκεκριµένη πηγή προς συγκεκριµένο συνάδελφο /λογοπεδικό µε 
οικονοµικά  ή  άλλα ανταλλάγµατα. 
β)  πλήρη αποκατάσταση  ή αποκατάσταση, διαταραχών λόγου, φωνής & οµιλίας σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα 
γ) τρόπους ή µεθόδους που χρησιµοποιούνται από το λογοπεδικό και δηλώνονται  σαν οι πλέον 
αποτελεσµατικές 
 
2.    Όρια διάκρισης µεταξύ ενηµέρωσης και διαφήµισης 
α) στην περίπτωση που µέλη του ΠΣΛ, εµφανίζονται στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο ή 
ηλεκτρονικό τύπο) ως εκπρόσωποι αυτού, τότε ακολουθούν τις θέσεις, την δεοντολογία και την 
φιλοσοφία του ΠΣΛ, επικοινωνούν δε µε την Οµάδα ΜΜΕ του ΠΣΛ για να προµηθευτούν υλικό και 
να λάβουν υποστήριξη για αυτή τη ενέργεια. 
 
β) στην περίπτωση που µέλη του ΠΣΛ, εµφανίζονται στα ΜΜΕ µε δική τους πρωτοβουλία, χωρίς να 
εκπροσωπούν τον ΠΣΛ, τότε οφείλουν να τηρούν αυστηρά το Αρθρο 5 και να µη τα χρησιµοποιούν 
για αυτοπροβολή και προσέλκυση πελατείας. 
γ) επιτρέπεται η καταχώρηση σε τοπικές εφηµερίδες - περιοδικά και επαγγελµατικούς οδηγούς εφόσον 
σε αυτές τις καταχωρήσεις τηρούνται όσα αναφέρονται στο Αρθρο 5 και στην παράγραφο (δ) του 
Αρθρου 6.  
δ) µπορεί να εκδίδουν διαφηµιστικά φυλλάδια τηρώντας όσα αναφέρονται στο Αρθρο 5. 
δ) οι πινακίδες θα πρέπει να βρίσκονται µόνο στον εξωτερικό χώρο εργασίας των λογοπεδικών και να 
αναφέρουν το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα, τις ηµέρες και ώρες που δέχεται τους πελάτες, 
τηλέφωνο, φαξ, email. Επίσης µπορεί να αναφέρει την ιδιότητά του ως µέλος του ΠΣΛ και να 
χρησιµοποιεί τον λογότυπο του ΠΣΛ.  
Πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση πινακίδων  σε σηµεία εκτός χώρου εργασίας (κεντρικά σηµεία 
πόλης, σταθµούς µέσων µεταφοράς) γιατί αυτό αποτελεί αθέµιτο ανταγωνισµό σε σχέση µε άλλους 
συναδέλφους της ίδιας περιοχής που δεν χρησιµοποιούν παρόµοια µέσα προβολής. 

 
 
 

Αρθρο 5 
 

Καθήκοντα προς τον Σύλλογο 
 
1. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων ως µέλους του Συλλόγου, αποτελεί και παράβαση της 

δεοντολογίας. 
 
2. Οι παραβάσεις των αρχών της Δεοντολογίας, τιµωρούνται από τα όργανα του Συλλόγου 

σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραβάσεων των καθηκόντων του µέλους. 
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Ιστορικό του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών 
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών (ΠΣΛ) ιδρύθηκε το  1982 και µέχρι σήµερα (καλοκαίρι 
του έτους 2004) έχει 435  εγγεγραµµένα µέλη που καλύπτουν όλες σχεδόν τις γεωγραφικές 
περιφέρειες της Ελλάδας. 
Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΣΛ  : 
♦ Είναι ο µόνος επιστηµονικός - συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τους έλληνες 
λογοπεδικούς (θεραπευτές λόγου, λογοθεραπευτές, λογοπαθολόγους) στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό 

♦ Είναι αναγνωρισµένος από το ελληνικό κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
♦ Είναι µέλος του Διεθνούς Συλλόγου Λογοπεδικών και Φωνιάτρων (International Association 

of Logopedists and Rhoniatrists - IALP) 
♦ Είναι ιδρυτικό µέλος της Μόνιµης Επιτροπής Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (CPLOL 

- LCSTL) και µέλη µας συµµετέχουν ενεργά σε επιτροπές εργασίας του CPLOL, όπως στην 
επιτροπή πρόληψης, εκπαίδευσης,  

 
Από το 1982 έως σήµερα ο ΠΣΛ, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί : 

- Προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης των µελών του  
- Προγράµµατα κλινικής εποπτείας προς τα µέλη του συλλόγου 
- Προγράµµατα εκπαίδευσης που απευθύνονται και σε επαγγελµατίες συναφών 

επσιτηµών 
- Προγράµµατα εκπαίδευσης για φοιτητές πανεπιστηµιακών τµηµάτων λογοθεραπείας 
- Προγράµµατα κλινικής εποπτείας προς του φοιτητές  
- Προγράµµατα εκπαίδευσης (observation) υποψηφίων φοιτητών λογοθεραπείας 
- Εκδόσεις επιστηµονικού εντύπου για κάθε ενδιαφερόµενο 
- Εκδόσεις ενηµερωτικού εντύπου προς τα µέλη του, 4  φορές το χρόνο 
- Εκδοση, σε ετήσια βάση,  καταλόγου των µελών του και αποστολή του σε 2.000 

παραλήπτες (δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σχολεία, νοσοκοµεία κ.λ.π.) 
- Ηµερίδες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης επαγγελµατιών υγείας, επαγγελµατιών 

προσχολικής και Α’ βάθµιας εκπαίδευσης  
- Ηµερίδες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 
- Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια, σεµινάρια, διαλέξεις, οµιλίες, 

συγκεντρώσεις για την ανάπτυξη της επιστήµης της Λογοπεδικής και την µεταφορά 
εξειδικευµένων επιστηµονικών γνώσεων στα µέλη του και σε άλλους επαγγελµατίες 
υγείας. Αναφέρονται στη συνέχεια τα θέµατα των συνεδρίων που έχουν οργανωθεί : 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ   ΠΣΛ 
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1ο Συνέδριο :  Ετος  1984, Αθήνα. Θέµα : «Λογοθεραπεία, σύγχρονες θεραπευτικές 
και εκπαιδευτικές τάσεις. Σύνδεση µε ευρύτερα προβλήµατα Υγείας»  
Αριθµός συµµετεχόντων :  95 
 
2ο  Συνέδριο :  Ετος 1985, Αθήνα  Θέµα :  «Καθυστέρηση στην εξέλιξη του Λόγου, 
ης Οµιλίας και διαταραχές  της άρθρωσης» 
Αριθµός συµµετεχόντων :  120 
 
3ο Συνέδριο : Ετος 1987, Αθήνα. Θέµα : «Αφασία – Δυσφασία Παιδιών και ενηλίκων. 
Ορια και δυνατότητες της Λογοθεραπείας» 
Αριθµός συµµετεχόντων :  150 
 
 
4ο Συνέδριο: Ετος 1989, Αθήνα. Θέµα : «Βαρηκοϊα – Κώφωση στην παιδική και 
εφηβική ηλικία» 
Αριθµός συµµετεχόντων :  180 
 
 
5ο Συνέδριο : Ετος 1991 , Θεσσαλονίκη. Θέµα : «Συνεργασία Λογοπεδικού – 
Εκπαιδευτικών σε θέµατα βαρηκοϊας – Κώφωσης» 
Αριθµός συµµετεχόντων :  150 
 
6ο Συνέδριο : Ετος 1995, Αθήνα. Θέµα :  « Τραυλισµός παιδιών, εφήβων και 
ενηλίκων» 
Αριθµός συµµετεχόντων :  200 
 
7ο Συνέδριο : Ετος 1998, Θεσσαλονίκη. Θέµα: «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» 
Αριθµός συµµετεχόντων :  280 
 
 
8ο Συνέδριο : Ετος 2000, Αθήνα. Θέµα : « Ειδική γλωσσική διαταραχή – εξελικτική 
δυσφασία από την προσχολική στην εφηβική ηλικία» 
Αριθµός συµµετεχόντων :  350 
 
 
9ο Συνέδριο : Ετος 2002, Αθήνα. Θέµα : «Διαταραχές επικοινωνίας και λόγου. 
Πρόληψη, έρευνα, παρέµβαση και νέες τεχνολογίες στην Υγεία» 
Αριθµός συµµετεχόντων :  480 

 
 

- Μελέτες και έρευνες µε σκοπό την παραγωγή επιστηµονικού, ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού υλικού για την ενηµέρωση και την βελτίωση των παρεχοµένων 
υπηρεσιών, των µελών του,  του επιστηµονικού κόσµου και του ευρύτερου πληθυσµού 
στα θέµατα της επιστήµης της Λογοπεδικής 

- Συνεργασίες µε διεθνείς οργανισµούς και επιστηµονικά ιδρύµατα για ανταλλαγή 
γνώσεων, κοινή εκτέλεση προγραµµάτων και  δράσεων, συναφών µε τους στόχους του 
Συλλόγου  

- Μελέτη και εκπόνηση επιστηµονικών συγγραµµάτων, εντύπων, ανακοινώσεων στον 
τύπο, άρθρων κ.λ.π. 

- Διεπιστηµονικές συνεργασίες µε άλλες ειδικότητες και αντίστοιχους Συλλόγους 
- Συνεργασίες µε αρµόδιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες, µελέτη και κατάθεση 
προτάσεων, για την διαφύλαξη και την ανάπτυξη της επιστήµης της Λογοπεδικής 

- Υλοποίηση προγραµµάτων για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην επιστήµη της 
Λογοπεδικής  
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- Συστηµατική παροχή υπηρεσιών, συµβουλών, πληροφοριών, γύρω από τα θέµατα 
πρόληψης, διάγνωσης, έγκαιρης παρέµβασης και αντιµετώπισης προβληµάτων λόγου, 
φωνής, ακοής, οµιλίας και επικοινωνίας,   στον πληθυσµό που απευθύνεται στον 
σύλλογο  

- Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στον πληθυσµό που ενδιαφέρεται για σπουδές 
λογοθεραπείας  

 
 
 

Προϋποθέσεις εγγραφής των Λογοπεδικών στον Σύλλογο 
 
Τα βασικά κριτήρια, σύµφωνα µε τα οποία ελέγχονται τα πτυχία  των υποψηφίων µελών, είναι 
εναρµονισµένα µε αυτά που ισχύουν τόσο στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και 
διεθνώς.  Σύµφωνα µε αυτά ως τακτικά µέλη του ΠΣΛ εγγράφονται Πτυχιούχοι Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε τίτλο σπουδών στην Λογοθεραπεία, 
διαθέτοντες τουλάχιστον 700 ώρες πρακτικής και 1000 ώρες θεωρίας ή µε Μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Λογθεραπεία, τουλάχιστον διετείς, µε τουλάχιστον 300 ώρες πρακτικής και 1000 
θεωρίας. 
Οι σπουδές τους πρέπει να καλύπτουν όλες τις διαταραχές και η κλινική πρακτική τους να 
περιλαµβάνει όλες τις ηλικίες  (παιδιά - εφήβους - ενήλικες).   
Αρχές Δεοντολογίας του  ΠΣΛ & των µελών του 
 
Βασική προϋπόθεση στην διαδικασία εγγραφής ενός λογοπεδικού στα Μητρώα Μελών του ΠΣΛ, 
είναι η ανάγνωση και η  αποδοχή των βασικών αρχών του ΠΣΛ όπως των αρχών δεοντολογίας. 
Οι αρχές δεοντολογίας περιγράφουν τα καθήκοντα του Λογοπεδικού κατά την άσκηση του 
λειτουργήµατός του, τα καθήκοντα προς τους ασθενείς του, προς τους συναδέλφους του 
λογοπεδικούς και προς τον σύλλογο. 
Η πιστοποιηµένη παράβαση των αρχών δεοντολογίας οδηγεί, σύµφωνα µε το καταστατικό του 
ΠΣΛ, σε διαγραφή του µέλους από τον Σύλλογο. 
 

Οργανωτική Δοµή του ΠΣΛ /  Υπηρεσίες & Επιτροπές Εργασίας 
 
Η δοµή του ΠΣΛ περιλαµβάνει τα νοµικά όργανα, σύµφωνα µε τους κρατικούς κανονισµούς που 
διέπουν την λειτουργία των Συλλόγων (Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συµβούλιο)  και  
θεσµικά όργανα, των οποίων η σύσταση και λειτουργία προέκυψε από τις ανάγκες του Συλλόγου  
(Διαγεωγραφικοί  Εκπρόσωποι, και Επιτροπές Εργασίας). 
Κάθε µέλος, µε την εγγραφή του στο σύλλογο επιλέγει την Επιτροπή Εργασίας στην οποία 
προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Οι Επιτροπές Εργασίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων, λειτουργούν σύµφωνα µε αρχές καθορισµένες από το Εσωτερικό Κανονισµό 
Λειτουργίας και παράγουν σηµαντικό έργο το οποίο προάγει την επιστήµη της λογοθεραπείας 
στον τόπο  µας και υποστηρίζει την συνεχιζόµενη ανάπτυξη και εξέλιξη των µελών µας. 
 

Γενική Συνέλευση 
              Διοικητικό Συµβούλιο        

      Διαγεωγραφικοί εκπρόσωποι 
Οργανωτική /Γραµµατειακή Υποστήριξη Λογιστική Υποστήριξη        Νοµική Υποστήριξη 

 
Υπηρεσία Εκπαίδευσης     Επιτροπές Εργασίας 
 
- Επιτροπή Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης    - Πρόληψης  
- Πρόγραµµα Εποπτείας      - Ερευνας 
- Πρόγραµµα ενηµέρωσης άλλων     - Περιοδικού 
   επαγγελµατιών &  κοινού     - Ενηµέρωσης και ΜΜΕ 
- Πρόγραµµα παροχής κλινικής     - Ιδρυσης Σχολής 
  πρακτικής φοιτητών λογοθεραπείας    - Εξέλιξης του Συλλόγου 
- Πρόγραµµα παρακολούθησης κλινικής     - Ενηµερωτικού Εντύπου  
πρακτικής υποψηφίων φοιτητών λογοθεραπείας   - Δεοντολογίας 
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         - Συνδικαλιστικών  
         - Ευρωπαϊκών Θεµάτων (CPLOL) 
         - Βασικών Κριτηρίων & Πτυχίων 
         - Οικονοµικών και χορηγιών 

        - Επιµέλειας Υλικού  
        - Internet  

Σηµ. : Αναλόγως των αναγκών λειτουργούν Ειδικές Επιτροπές Εργασίας, έκτακτα, για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, όπως π.χ.  Επιτροπή Συνεδρίου.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


