
	  

Ευρωπαϊκή	  Ημέρα	  Λογοθεραπείας	  2013,	  	  

Θέμα	  :	  «Ειδικές	  αναπτυξιακές	  διαταραχές	  του	  λόγου/	  Ειδική	  διαταραχή»	  

Δράσεις	  του	  Πανελληνίου	  Συλλόγου	  Λογοπεδικών	  –	  Λογοθεραπευτών	  *:	  
Μάρτιος	  2013	  σε	  όλη	  την	  Ελλάδα.	  	  

	  

Κέντρα	  Ψυχικής	  Υγείας	  
Μάρτιος	  2013	  
	  

	  
	  

Ανιχνεύσεις	  σε	  	  Παιδικούς	  Σταθμούς	  
και	  Νηπιαγωγεία	  

	  
	  
	  
	  

	  Ημερίδες	  –	  Ομιλίες	  

	   	   	  

ΑΤΤΙΚΗ	  
	  

Κ.Ψ.Υ.	  Περιστερίου,	  Ηφαίστου	  &	  Πλούτωνος	  19,	  
Ανοιχτές	  Πόρτες.	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,ώρες	  09:00	  εις	  
17:00	  

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ	  Ν.	  ΣΜΥΡΝΗΣ,	  
Ανοιχτές	  Πόρτες,	  Μ.	  Αλεξάνδρου	  65,	  Νέα	  Σμύρνη,	  
Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  ώρες	  09:00	  έως	  13:00	  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	  

Κ.Ψ.Υ.	  δυτικού	  τομέα,	  Ανοιχτές	  πόρτες,	  Τετάρτη	  6	  
Μαρτίου,	  ώρες	  08:30	  έως	  16:00	  

Κ.Ψ.Υ	  ΒΔ	  Τομέα,	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  Στ.	  
Παπαδοπούλου	  20	  Συκιές,	  

ΑΤΤΙΚΗ	  
	  

Δ.	  Βύρωνα	  :	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου	  Διεξαγωγή	  ανιχνευτικών	  
αξιολογήσεων	  νηπίων	  στους	  Παιδικούς	  Σταθμούς	  του	  
Δήμου	  Βύρωνα.	  

Δήμος	  Βάρης	  –	  Βούλας	  –	  Βουλιαγμένης:	  Κυριακή	  10	  Μαρτίου,	  
09:00	  έως	  16:00,	  Ζέφυρου	  2	  Βούλα.	  Για	  R/V	  στο	  τηλέφωνο	  
2132019930	  

	  Δήμος	  Δάφνης	  –	  Υμηττού:	  Τετάρτη	  &	  Πέμπτη	  6	  &	  7	  Μαρτίου	  ,	  
ώρες	  λειτουργίας	  των	  σταθμών(	  στους	  Π.	  Σταθμούς	  1ο	  έως	  6ο	  
της	  Δάφνης	  και	  1ο	  έως	  3ο	  Υμηττού)	  

Δήμος	  Πειραιά	  :	  Ανιχνεύσεις,	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  13:00	  έως	  
19:00,	  στον	  5ο	  Βρεφονηπιακό	  σταθμό,	  Κουντουριώτου	  &	  

ΑΤΤΙΚΗ	  	  

Αθήνα	  –	  Κέντρο:	  ΙΑΝΟΣ,	  Ομιλία:	  Ειδική	  Γλωσσική	  
Διαταραχή:	  ο	  ρόλος	  του	  βιβλίου	  στον	  εντοπισμό	  και	  στην	  
αντιμετώπισή	  της,	  Τετάρτη	  13	  Μαρτίου,	  στις	  17:30	  –	  
Σταδίου	  24	  

Ν.	  Ηράκλειο	  :	  Ομιλία	  	  «Ειδικές	  γλωσσικές	  διαταραχές»,	  
Τετάρτη	  6	  Μαρτίου	  στις	  18:00	  Πολιτιστικό	  Κέντρο	  
Νεότητας	  του	  Ν.	  Ηρακλείου	  (Κουντουριώτου	  18Α	  και	  
Νεότητος)	  
	  
Ν.	  Μάκρη:	  Ομιλία	  με	  θέμα:	  Ειδικές	  Αναπτυξιακές	  Διαταραχές	  του	  
Λόγου	  (Ειδική	  	  Γλωσσική	  Διαταραχή)	  
Πολιτιστικό	  και	  αθλητικό	  κέντρο	  Ν.Μάκρης	  (πρώην	  
Αμερικάνικη	  βάση),	  Κυριακή	  10	  Μαρτίου,	  10:30	  έως	  



	  

2313	  310100	  -‐	  2313	  310	  139	  
ανοιχτές	  πόρτες	  με	  θέμα:	  λόγος,	  ομιλία	  και	  
επικοινωνία,	  ,	  09:00	  έως	  12:00	  
	  
ΚΨΥ	  ΒΔ	  Τομέα	  
Διγενή	  και	  Ιασωνίδη	  -‐	  Πολίχνη	  
Ομιλία	  με	  θέμα:	  Παιδί	  -‐	  λόγος	  και	  ομιλία	  
Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  ώρες	  18:00	  
	  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ,	  	  
Πρώιμη	  ανίχνευση	  διαταραχών	  ομιλίας	  και	  λόγου,	  
στους	  παιδικούς	  σταθμούς	  του	  Δήμου	  Καλαμάτας	  
και	  Μεσσήνης	  

ΚΡΗΤΗ	  

Κ.Ψ.Υ.	  	  Ιατρείο	  Παιδιού	  και	  Εφήβου	  –	  Χανιά,	  
Ανοιχτές	  Πόρτες,	  Κροκιδά	  25	  ,	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου	  
2013,	  09:00	  έως	  14:00	  

	  

	  

	  

	  

Μπουμπουλίνμας	  

Ν.	  Μάκρη:	  Πολιτιστικό	  και	  αθλητικό	  κέντρο	  Ν.	  Μάκρης	  (πρώην	  
Αμερικάνικη	  βάση),	  Σάββατο	  9	  Μαρτίου,	  09:30	  έως	  16:30	  

Δήμος	  Ελευσίνας	  -‐	  Μαγούλας:	  Ανιχνεύσεις	  σε	  Γραφεία	  του	  
Δήμου,	  Τρίτη	  5	  &	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  09:00	  έως	  12:00	  
	  
Δ.	  Ν.	  Ηρακλείου,	  Αττικής	  	  :	  Δευτέρα	  11	  Μαρτίου,	  16:00	  –	  20:00	  
,Ανιχνεύσεις	  στο	  Πολυκέντρο	  του	  Δήμου,	  Κουντουριώτου	  18α	  
και	  Νεότητος	  	  με	  R/V	  	  στη	  γραμματεία	  ΠΣΛ,	  στο	  τηλ.	  210	  777	  99	  
01	  

ΙΛΙΟΝ	  –	  Ίδρυμα	  Θεοτόκος,	  6	  Μαρτίου	  από	  09:00	  έως	  13:00,	  σε	  
παιδιά	  προσχολικής	  και	  σχολικής	  ηλικίας	  κατόπιν	  R/V	  στη	  
γραμματεία	  του	  ΠΣΛ	  τηλ.	  210	  777	  99	  01	  	  

ΠΑΤΡΑ,	   Τετάρτη	   6	  Μαρτίου,	   Ανιχνεύσεις	   σε	   παιδιά	   στον	   χώρο	  
«αγορά	   Αργύρη»	   Αράτου	   &	   Αγ.	   Ανδρέα,	   από	   τις	   10:00	   έως	  
13:00μετά	  από	  R/V	  	  (έως	  4	  Μαρτίου	  στο	  ΠΣΛ	  210	  777	  99	  01)	  

ΚΡΗΤΗ	  –	  	  

ΡΕΘΥΜΝΟ	  ,	  Αγ.	  Βασίλειος,	  Σάββατο	  2	  Μαρτίου	  ,	  από	  15:30	  –	  
18:30,	  Ανιχνεύσεις	  στο	  Δ.	  Αγ.	  Βασιλείου	  	  

ΡΕΘΥΜΝΟ,	  Δ.	  Αμαρίου,	  Παρασκευή	  1	  Μαρτίου,	  ώρες	  09:30	  –	  
12:30,	  Ανιχνεύσεις	  στο	  Δήμο	  Αμαρίου	  	  

ΛΑΡΙΣΑ:	  Κυριακή	  24	  Φεβρουαρίου,	  Ανιχνεύσεις	  /	  αξιολογήσεις	  
γλωσσικής	  ανάπτυξης	  σε	  παιδιά	  προσχολικής	  ηλικίας,	  στο	  Γενικό	  
νοσοκομείο	  Λάρισας	  16:30	  έως	  19:00	  	  τελευταίο	  18:30.	  Για	  R/V	  
στον	  ΠΣΛ,	  210	  777	  99	  01	  

12:30	  

Πειραιάς	  Δήμος	  Κερατσινίου	  -‐	  Δραπετσώνας:	  "Ανοιχτές	  
πόρτες"	  με	  θέμα:	  Ελάτε	  να	  μιλήσουμε	  για	  τις	  δυσκολίες	  
λόγου	  ομιλίας	  &	  επικοινωνίας,	  	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  08:00	  
έως	  14:00.	  Αφάρα	  &	  Αναλήψεως	  2ος	  όροφος	  	  
Δραπετσώνα	  Τηλ.	  210	  4615	  337	  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	  :	  Ημερίδα	  με	  θέμα:	  Δυσκολεύομαι	  να	  
μιλήσω	  ή	  /	  και	  να	  σε	  καταλάβω:	  η	  Ειδική	  Γλωσσική	  
Διαταραχή	  στα	  παιδιά,	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  ώρα	  18:30.	  
Επιμελητήριο	  Έβρου,	  Λεωφ.	  Δημοκρατίας	  307	  3ος	  
όροφος.	  

ΒΟΛΟΣ	  :	  Ημερίδα	  με	  θέμα:	  Έξυπνα	  παιδιά	  που	  
δυσκολεύονται	  στον	  λόγο	  "ειδική	  γλωσσική	  διαταραχή".	  
Κυριακή	  3	  Μαρτίου,	  10:00	  εως	  14:30,	  Πανεπιστήμιο	  
Θεσσαλίας	  Αμφιθέτρο	  Μαυροκορδάτου"	  

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:	  «Μίλα	  για	  το	  λόγο»,	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  
αίθουσα	  Διοικητηρίου,	  Περιφέρειας	  Ηπείρου.	  	  

ΚΟΡΙΝΘΟΣ:	  Ημερίδα	  με	  θέμα:Ημέρας	  	  Δυσκολίες	  στη	  
λεκτική	  επικοινωνία	  και	  μάθηση	  -‐	  Ειδική	  γλωσσική	  
διαταραχή	  SLI.	  Σάββατο	  9	  Μαρτίου	  2013	  στις	  10:00	  –	  
Εμπορικό	  Επιμελητήριο	  	  

ΠΑΤΡΑ	  :	  Μίλα	  για	  το	  Λόγο,	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  από	  10:00	  
έως	  13:00	  	  στον	  πεζόδρομο	  Ρήγα	  Φεραίου	  &	  
Γεροκωστοπούλου	  .	  

ΤΡΙΠΟΛΗ	  :	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  Ημερίδα	  με	  θέμα:	  
Δυσκολίες	  στη	  λεκτική	  επικοινωνία	  και	  μάθηση	  -‐	  Ειδική	  
γλωσσική	  διαταραχή	  SLI,	  	  Αμφιθέατρο	  πνευματικού	  



	  

	  πληροφορίες	  :	  210	  777	  99	  70,	  ή	  στο	  email	  :	  info@logopedists.gr)	  
	  

	  

	  

	  

	   	  

,	  	  

	  

	  	  

	  

	  

κέντρου	  Δήμου	  Τριπόλεως	  

ΚΑΒΑΛΑ	  :	  Μίλα	  για	  το	  Λόγο,	  Σάββατο	  9	  Μαρτίου,	  από	  τις	  
10:00	  έως	  τις	  14:30	  	  Φουαγιέ	  του	  Διοικητηρίου	  Καβάλας	  

ΚΑΒΑΛΑ	  :	  	  Δευτέρα	  4	  και	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου,	  στις	  
18:00	  μ.μ.	  Ενημέρωση	  γονέων	  για	  διαταραχές	  λόγου	  &	  
ομιλίας	  από	  μέλη	  Του	  Π.Σ.Λ.	  στους	  Δημοτικούς	  σταθμούς	  
του	  Δήμου	  Καβάλας	  

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ:	  	  5ο	  Δημοτικό	  Σχολείο	  Διδυμοτείχου,	  
Ιατροπαιδαγωγικό	  	  κέντρο	  του	  Πανεπιστημιακού	  Γενικού	  
Νοσοκομείου	  Αλεξανδρούπολης,	  Ημερίδα	  
ευαισθητοποίησης	  -‐	  ενημέρωσης	  με	  θέμα:	  Ειδική	  
γλωσσική	  διαταραχή	  (παιδική	  δυσφασία).	  Τετάρτη	  6	  
Μαρτίου,	  ώρα	  11:00.	  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:	  	  Τετάρτη	  6	  Μαρτίου	  στις	  19:00	  «.	  	  Ομιλία	  
-‐	  συζήτηση	  με	  θέμα:	  Ειδική	  Γλωσσική	  Διαταραχή:	  ο	  ρόλος	  
του	  βιβλίου	  στον	  εντοπισμό	  και	  στην	  αντιμετώπισή	  της.	  
Στον	  ΙΑΝΟ	  στην	  Πλ.	  Αριστοτέλους	  	  

ΚΡΗΤΗ	  –	  ΡΕΘΥΜΝΟ	  :	  Κυριακή	  10	  Μαρτίου	  2013,	  
.Ημερίδα	  	  με	  θέμα:	  Ειδικές	  Αναπτυξιακές	  	  διαταραχές	  
λόγου	  “Έξυπνα	  παιδιά	  που	  δυσκολεύονται	  στο	  λόγο	  και	  
τη	  μελέτη”	  7o	  Δημ.	  Σχολείο	  Ρεθύμνου	  -‐	  Κούμπες	  	  


