
 

ΚΩΔΙΚΑΣ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ο Παρών Κώδικας  συντάχτηκε από την Επιτροπή Πρόληψης – Ευρωπαϊκής 
Ηµέρας Λογοθεραπείας, ακολουθεί τις θέσεις του CPLOL  και δεσµεύει τα µέλη 
του Συλλόγου. Εγκρίθηκε στην συνέλευση του Διοικητικού Συµβουλίου την 16η 

Φεβρουαρίου του έτους  2013  

Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Λογοθεραπείας θεσπίστηκε το 2004 από το  CPLOL µε στόχο 
την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε το επάγγελµα του λογοπεδικού σε όλη την 
Ευρώπη. Το κεντρικό µήνυµα της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Λογοθεραπείας είναι η 
κοινωνική σηµασία της  πρόληψης,  που  µπορεί να γίνει µέσα από την ενηµέρωση 
αλλά και την ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών.  

Στόχος των δράσεων : η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού και των 
φορέων σχετικά µε α)τις διαταραχές επικοινωνίας, β)τις επιπτώσεις τους στην υγεία, 
γ)τα δικαιώµατα των ανθρώπων µε διαταραχές επικοινωνίας και δ)τρόπους για να 
βοηθηθούν. Ένας ακόµα στόχος  είναι η ενεργοποίηση των λογοθεραπευτών σε 
κοινές δράσεις σε όλη την Ευρώπη. 

Θέµα των δράσεων: Με άξονα τα παραπάνω κάθε χρόνο οι σύλλογοι - µέλη του 
CPLOL αποφασίζουν και προτείνουν µια θεµατική ενότητα που σχετίζεται µε τους 
τοµείς που καλύπτει η επιστήµη της λογοθεραπείας. Πάνω σε αυτήν  την ενότητα 
 κάθε  Σύλλογος -  µέλος  σε κάθε χώρα οργανώνει τις δράσεις  Πρόληψης.  

Οι δράσεις απευθύνονται σε: 

• Άτοµα, καθώς και συγγενείς/φροντιστές τους, µε διαταραχές λόγου και 
επικοινωνίας οι οποίοι χρειάζονται πληροφορίες σε σχέση µε τις 
δυσκολίες τους και τις δυνατότητες παρέµβασης.  

• Γιατρούς, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων ψυχικής 
υγείας για διεπιστηµονική προσέγγιση. Επίσης απευθύνονται και σε 
σπουδαστές και φοιτητές.  

• Αρµόδιους δηµόσιους φορείς, τοπικές αρχές, κοινότητες, προκειµένου 
να εστιάσουµε την προσοχή τους στις ανάγκες οµάδων ανθρώπων 
που πιθανόν να είναι ξεχασµένοι και που δεν µπορούν οι ίδιοι να 
εκφραστούν.  

• Δηµοσιογράφους που αναπαράγουν την πληροφόρηση.  
• Λογοθεραπευτές που βρίσκουν την ευκαιρία να δείξουν έµπρακτα τη 
συµβολή τους σε θέµατα υγείας και εκπαίδευσης.  

• Το ευρύ κοινό.  

Υλοποίηση των δράσεων:  Οι δράσεις οργανώνονται από τον επίσηµο φορέα του 
CPLOL, δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδας τον ΠΣΛ. Υλοποιούνται από τα µέλη 
του συλλόγου σε εθελοντική βάση,  µε βασικό µέληµα την ανιδιοτελή παροχή 
πρόληψης. Ο σύλλογος οφείλει να διαφυλάττει την σωστή εφαρµογή των δράσεων 
ενηµερώνοντας τα µέλη ότι:  



- Πρόκειται για οµαδική δουλειά. Στόχος είναι η ενηµέρωση για το επάγγελµα και όχι 
η διαφήµιση επαγγελµατιών. Οι συνάδελφοι συνεργάζονται ως οµάδα. Περιπτώσεις 
συναδέλφων που είναι µόνοι τους σε µία περιοχή, θα πρέπει να συµµετάσχουν στην 
πλησιέστερη συλλογική δράση.  

Με κανένα τρόπο, προφορικό ή γραπτό, δεν επιτρέπεται η δηµόσια προβολή, 
ανακοίνωση (ή αναφορά σε κατ’ ιδίαν επαφή στο πλαίσιο της δράσης) στοιχείων 
επαφής (διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ), λογότυπων κέντρων και οποιασδήποτε άλλης 
πληροφορίας προβάλλει το συµµετέχοντα ως ιδιώτη επαγγελµατία και όχι ως 
επιστήµονα λογοπεδικό. 

-  Ο σχεδιασµός γίνεται έγκαιρα βάσει χρονοδιαγράµµατος από την Επιτροπή 
Οργάνωσης. Οι κατά τόπους συνάδελφοι κάνουν συναντήσεις µε το Γ.Ε. τους και 
εκείνος ενηµερώνει την Επιτροπή Οργάνωσης της ΕΗΛ για τις αποφάσεις τους. Τα 
πρακτικά των συνατήσεων στέλνονται σε ηλεκτρονική µορφή στο Σύλλογο υπόψη 
του Συντονιστή της Οργανωτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

- Οι Γ.Ε. έχουν καθήκον να ενηµερώνουν όλα τα µέλη της περιοχής τους,  να 
λειτουργούν µε συναδελφικότητα και να τηρούν τις αρχές δεοντολογίας. 

Οι κατά τόπους δράσεις εποπτεύονται από µέλη της Ε.Η.Λ. µε τους οποίους οι Γ.Ε. 
θα πρέπει να έχουν τακτική επικοινωνία κατά την φάση της προετοιµασίας της 
Ηµέρας. 

- Αξιοποιούµε τις προσωπικές µας επαφές µε τους αρµόδιους φορείς και/ή 
δηµοσιογράφους για την προβολή και υποστήριξης των δράσεών µας, της 
Πρόληψης και του ΠΣΛ. Ωστόσο, συµπληρωµατικά µε την προσωπική επαφή 
συναδέρφων, µελών του Π.Σ.Λ. µε τους τοπικούς παράγοντες, επίσηµα 
αιτήµατα προς τους συνεργαζόµενους φορείς ή χορηγούς διατυπώνονται 
γραπτώς από τους ΓΕ και σε συνεργασία µε την γραµµατεία του Π.Σ.Λ. 
αποστέλλονται στον τελικό αποδέκτη σε επιστολόχαρτο του Π.Σ.Λ. αφού 
πρώτα πρωτοκολληθούν. 

Ενθαρρύνεται η προβολή των δράσεων της Ε.Η.Λ. η οποία αξιολογείται ως εξίσου 
σηµαντική µε την υλοποίησή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται τρόποι προβολής µέσω: 

• Διευθύνσεων εκπαίδευσης  
• Δηµοτικών οργανισµών  
• Επιστηµονικών συλλόγων  
• Επαγγελµατικών συλλόγων  
• Κοινωνικών φορέων  
• ΜΜΕ (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Τοπικός Τύπος)  
• Μέσων κοινωνικής δικτύωσης Διαδικτύου (Blogs, Facebook, Twitter)  
• Άλλο µέσο  

- Οι δράσεις της ΕΗΛ στηρίζονται οικονοµικά σε χορηγίες και τη στήριξη των 
τοπικών Δήµων και αποκλείεται κάθε οικονοµική επιβάρυνση για το κοινό που 
δέχεται τις υπηρεσίες αυτών των δράσεων. 



Ο Π.Σ.Λ. υποστηρίζει τις κατά τόπους δράσεις µε έντυπο αλλά και ηλεκτρονικής 
µορφής υλικό όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν (π.χ. τρίπτυχα, βεβαιώσεις 
συµµετοχής κ.τ.λ.). To υλικό που παρέχει ο ΠΣΛ δεν µπορεί να αλλάξει η 
παραποιηθεί χωρίς την έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής. Επίσης οποιοδήποτε 
άλλο υλικό χρησιµοποιηθεί στις δράσεις θα πρέπει να έχει εγκριθεί πρώτα από την 
Οργανωτική Επιτροπή. 

- Σε περιπτώσεις που γίνονται ανιχνεύσεις από συναδέλφους εκτός ΚΨΥ και ΙΠΚ, οι 
συνάδελφοι υποχρεούνται να παραπέµπουν σε δηµόσιους φορείς για περαιτέρω 
αξιολόγηση των περιστατικών. 

- Όλες οι δράσεις Πρόληψης λαµβάνουν χώρα µόνο σε δηµόσιους χώρους.  Αυτό 
σηµαίνει ότι σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται τα ατοµικά γραφεία των 
λογοπεδικών και σε καµία περίπτωση δεν οργανώνονται δράσεις ατοµικά από µέλη, 
χωρίς ενηµέρωση των ΓΕ και άρα χωρίς την ενηµέρωση των υπολοίπων λογοπεδικών 
 της περιοχής διότι τότε δηµιουργείται ιδιοτελής αθέµιτος ανταγωνισµός και όχι 
ανιδιοτελής Πρόληψη. Οι δράσεις υλοποιούνται από λογοθεραπευτές µέλη του ΠΣΛ. 
Μη µέλη του ΠΣΛ και άλλες ειδικότητες υγείας συµµετέχουν στις δράσεις µετά από 
πρόταση / εισήγηση της επιτροπής της ΕΗ – Λ/Θ στο ΔΣ και µετά από έγκρισή του.  

Αν το θέµα των δράσεων το απαιτεί,  ο ΠΣΛ ενθαρρύνει  την συµµετοχή και άλλων 
ειδικοτήτων και δίνει την έγκρισή του γι’ αυτό µετά από συνεννόηση µε τους ΓΕ της 
περιοχής. Η διεπιστηµονική προσέγγιση των δυσκολιών Επικοινωνίας, Λόγου και 
Οµιλίας είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ηµέρας. 

- Το ΔΣ έχει δικαίωµα να παραπέµψει τα µέλη που δεν  ακολουθούν τον κώδικα στην 
Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΣΛ και να επιληφθούν κυρώσεις. 

-Τον Κώδικα συµπληρώνουν όπου χρειαστεί   το Καταστατικό, ο Εσωτερικός 
Κανονισµός και ο Κώδικας Δεοντολογίας  του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών 
- Λογοθεραπευτών».  

 
 

 


