
Kατηγοριοποίηση των διαταραχών επικοινωνίας 
 

Οι διαςαοαυέπ επικξιμχμίαπ πξσ ατξοξύμ ςα παιδιά διαυχοίζξμςαι ρε 

 

 ενελικςικέπ γλχρρικέπ διαςαοαυέπ 

Ποόκειςαι για διαςαοαυέπ όπξσ ςξ παιδί, ρε ρυέρη πάμςα με ςημ ηλικία ςξσ, όςαμ μιλά δεμ 

έυει πλξύριξ λενιλόγιξ, δεμ ρσμςάρρει ρχρςά και κάμει γοαμμαςικά ή και μξοτξλξγικά 

λάθη. Σαμ ακοξαςήπ δεμ καςαμξεί μεοικέπ έμμξιεπ ή ςξ λενιλόγιξ πξσ κάμει υοήρη ξ 

ρσμξμιληςήπ ςξσ ή ακόμη και ρσμςακςικέπ, δξμέπ. Μπξοεί ακόμη μα μη μπξοεί μα 

καςαμξήρει ςα διάτξοα γοαμμαςικά και μξοτξλξγικά ρςξιυεία. Έμα ακόμη υαοακςηοιρςικό 

ςχμ ενελικςικώμ γλχρρικώμ διαςαοαυώμ είμαι ξ μη δεμ έυει αμαπςσγμέμξπ ερχςεοικόπ 

λόγξπ αμάλξγξ ςηπ ηλικίαπ ςξσ. 

 

  ενελικςικέπ τχμξλξγικέπ διαςαοαυέπ 

Ποόκειςαι για διαςαοαυέπ όπξσ ςξ παιδί, ρε ρυέρη πάμςα με ςημ ηλικία ςξσ ,έυει 

αμξογάμχςξ τχμξλξγικό ρύρςημα και απλξπξιεί με ςοόπξ ρσρςημαςικό ςημ ξμιλία ςξσ με 

απξςέλερμα μα μημ γίμεςαι καςαμξηςό ή μα μιλά όπχπ ρσυμά λέμε ξι γξμείπ 

“μχοξσδίρςικα”. 

 

  διαςαοαυή ξμιλίαπ (οξή) 

Σε ασςή ςη καςηγξοία αμήκει ξ ςοασλιρμόπ πξσ ατξοά ςημ κσοιόςεοη διαςαοαυή ρςη οξή 
ςηπ ξμιλίαπ 

 

  αοθοχςικέπ διαςαοαυέπ λόγχ αμαςξμικώμ παοαλλαγώμ 

Σε ασςή ςη καςηγξοία αμήκξσμ ξι ρυιρςίεπ ή άλλα ρύμδοξμα. 

 

 διαςαοαυέπ τχμήπ 

ξι διαςαοαυέπ ςιπ τχμήπ υχοίζξμςαι ρε λειςξσογικέπ και φσυξγεμήπ 

 

  ποαγμαςξλξγικέπ διαςαοαυέπ 

ξι ποαγμαςξλξγικέπ διαςαοαυέπ ατξοξύμ ςιπ διαςαοαυέπ ρςημ υοήρη ςηπ γλώρραπ (π.υ. ρςιπ 

πεοιπςώρειπ ασςιρμξύ, ρσμδοόμχμ, μξηςικώμ ή ενελικςικώμ καθσρςεοήρεχμ) 

 

 φσυιαςοικέπ διαςαοαυέπ 

ρε ασςή ςημ καςηγξοία αμήκξσμ ξ παιδικόπ ασςιρμόπ, η ρημαριξλξγική ποαγμαςξλξγική 

διαςαοαυή, ή ακόμη και ξι διάυσςεπ επικξιμχμιακέπ διαςαοαυέπ. Τέλξπ, η μξηςική σρςέοηρη 

 

 

Διάτξοεπ παθήρειπ ποξκαλξύμ πξλλαπλέπ αμαπηοίεπ και διαςαοαυέπ μεςανύ ςχμ ξπξίχμ και 

διαςαοαυέπ επικξιμχμίαπ. Τέςξιεπ παθήρειπ είμαι ςα ρύμδοξμα, ξι μεσοξλξγικέπ παθήρειπ, η 

εγκεταλική παοάλσρη , ξι εγκεταλικέπ ςοασμαςικέπ κακώρειπ και εκτσλιρςικέπ 

μεσοξλξγικέπ παθήρειπ. Οι παθήρειπ ασςέπ ποξκαλξύμ ρσμήθχπ πξλλαπλέπ αμαπηοίεπ 

μεςανύ ςχμ ξπξίχμ μία ή πεοιρρόςεοεπ από ςιπ διαςαοαυέπ επικξιμχμίαπ (αοθοχςικέπ, 

τχμξλξγικέπ, γλχρρικέπ, μξηςικέπ και λξιπέπ) 

 

  διαςαοαυέπ επικξιμχμίαπ πξσ ξτείλξμςαι ρε βαοηκξΐα ή κώτχρη 

Σςημ πεοίπςχρη βαοηκξΐαπ ή κώτχρηπ, παοαςηοξύμςαι γλχρρικέπ, τχμξλξγικέπ, 

αοθοχςικέπ διαςαοαυέπ και διαςαοαυέπ ρςα σπέο-ποξρχδιακά υαοακςηοιρςικά ςηπ ξμιλίαπ 

(suprasegmental features). (Γ.Κ. Φξύολαπ, 1996) 


