Φοιτθτζσ Λογοκεραπείασ και Νζα Μζλθ
υχνζσ Ερωτιςεισ
Ερ. Ποφ μπορώ να ςπουδάςω για να πάρω ζνα αναγνωριςμζνο πτυχίο ςτθ
Λογοκεραπεία;
Απ. το Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου και ςτα ΣΕΙ Ελλάδασ. Άλλεσ χϊρεσ που
προςφζρουν ςπουδζσ ςτθ λογοκεραπεία είναι θ Βουλγαρία, το Ηνωμζνο Βαςίλειο, οι
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ και θ Ρωςία.

Ερ. Ποια πανεπιςτιμια είναι αναγνωριςμζνα ςτθν Κφπρο και ςτο εξωτερικό που
προςφζρουν πτυχίο ςτθ λογοκεραπεία;
Απ. Σο Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο ςτθν Κφπρο και τα ΣΕΙ ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ
πανεπιςτιμια ςτισ χϊρεσ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ απάντθςθ και που
προςφζρουν πτυχίο ςτθ λογοκεραπεία. Επίςθσ θ ιςτοςελίδα τθσ CPLOL (Μόνιμθ
Επιτροπι των υνδζςμων Λογοπακολόγων-Λογοκεραπευτϊν των χωρϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - www.cplol.eu) ζχει όλα τα Ευρωπαϊκά Πανεπιςτιμια που
προςφζρουν ςπουδζσ ςτθ λογοκεραπεία. Είναι καλό όμωσ ο/θ υποψιφιοσ/α
φοιτθτισ/τρια να ρωτά για τθν αναγνϊριςθ και να εξετάηει τα εν λόγω πανεπιςτιμια με
το ΚΤΑΣ.

Ερ. ε ποια κζματα κα μποροφςε κανείσ να ειδικευτεί όςον αφορά το μεταπτυχιακό;
Απ. Άπειρα κζματα όπωσ για παράδειγμα Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι (SLI), Δυςφαγία,
Νευροψυχολογία, Neurolinguistics, Ακουολογία/Βαρθκοϊα, Αυτιςμόσ, Σραυλιςμόσ, κλπ.
Είναι καλό πριν τθν οποιαδιποτε απόφαςθ, ο/θ υποψιφιοσ/α μεταπτυχιακόσ/ι
φοιτθτισ/τρια να λάβει υπ’ όψθ του/τθσ τα ςτατιςτικά των περιςτατικϊν ςτθ χϊρα
όπου τελικά κα εργαςτεί ζτςι ϊςτε να ειδικευτεί ςε κάτι που κα βοθκιςει όχι μόνο
τον/τθν ίδιο/α να εργοδοτθκεί αλλά και τουσ αςκενείσ που κα ζρκουν κοντά του/τθσ.

Ερ. Ποφ μπορώ να εργοδοτθκώ με τθν ολοκλιρωςθ του πτυχίου μου ςτθ
Λογοκεραπεία;
Απ. τθν Κφπρο είναι τρεισ οι κατθγορίεσ / επιλογζσ για εργοδότθςθ: Τπουργείο Τγείασ,
Τπουργείο Παιδείασ και Ιδιωτικόσ τομζασ. τατιςτικά μιλϊντασ, και ωσ μια ζνδειξθ τθσ
εγχϊριασ αγοράσ υπθρεςιϊν, ςθμειϊςτε ότι από τα περίπου 300 μζλθ του υλλόγου
μασ 58% εργάηονται ςτον ιδιωτικό τομζα, 35% ςτο Τπουργείο Παιδείασ & Πολιτιςμοφ
και 1% ςτο Τπουργείο Τγείασ.
Ερ. Ενώ ςπουδάηω λογοκεραπεία μπορώ ταυτόχρονα να είμαι και μζλοσ του
υλλόγου Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου;
Απ. Μζλθ του υλλόγου Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου μποροφν να
εγγραφοφν μόνο εγγεγραμμζνοι λογοπακολόγοι, δθλ. που ζχουν πτυχίο λογοκεραπείασ
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και ζχουν εγγραφεί ςτο Μθτρϊο των Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου.
Εντοφτοισ ο φλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων δζχεται φοιτθτζσ
λογοκεραπείασ ωσ «ζκτακτα» μζλθ με μειωμζνθ ετιςια ςυνδρομι. Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ
για
τθν
εγγραφι
ςασ
επιςκεφκείτε
τον
ςφνδεςμο
http://www.speechtherapy.org.cy/el-gr/μζλθ/πλθροφορίεσeγγραφισςτονςελκ.aspx.
Ωσ ζκτακτα μζλθ κα μπορείτε να ενθμερϊνεςτε για ςεμινάρια, θμερίδεσ και άλλεσ
εκδθλϊςεισ (π.χ. ολομζλειεσ) που διοργανϊνει ο φλλογοσ όμωσ δεν κα ζχετε του
«εκλζγειν και εκλζγεςκαι».

Ερ. Σι πρζπει να κάνω για να προςτεκεί το όνομά μου ςτθ λίςτα διοριςτζων για
εργοδότθςθ ςτο Τπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ;
Απ. Θα πρζπει να αποτακείτε ςτθν Επιτροπι Εκπαιδευτικισ Τπθρεςίασ (ΕΕΤ), τθλ.
22602660, επιλογι 3 για Δθμοτικι και 4 για Μζςθ Εκπαίδευςθ (Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ ςτθ διεφκυνςθ
www.eey.gov.cy)

Ερ. Σι γίνεται ςε περίπτωςθ που το μεταπτυχιακό μου είναι ςτθ λογοκεραπεία ενώ
το πρώτο μου πτυχίο δεν είναι; Θα μπορώ να αςκώ το επάγγελμα του
λογοπακολόγου;
Απ. Η νομοκεςία λζει ότι αναγνωρίηεται λογοπακολόγοσ που κατζχει πτυχίο
λογοκεραπείασ από το ΚΤΑΣ (δθλ. πρϊτο πτυχίο) όμωσ το υμβοφλιο κατάρτιςθσ του
μθτρϊου εξετάηει τθν κάκε περίπτωςθ ξεχωριςτά και αξιολογεί κατά πόςο το άτομο
πλθρεί, ζςτω και με μάςτερ, τα κριτιρια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςτθ χϊρα από τθν
οποία φζρνει πτυχίο (professional council guidelines). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
επικοινωνιςτε με το υμβοφλιο Εγγραφισ Λογοπακολόγων ςτο info@strc.org.cy.
Ερ. Σι χρειάηομαι για να αςκώ νόμιμα το επάγγελμα του λογοπακολόγου ςτθν
Κφπρο;
Απ. Απαραίτθτθ είναι θ εγγραφι ςασ ςτο Μθτρϊο Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων
όπου κα ςασ δοκεί αρικμόσ μθτρϊου από το υμβοφλιο Εγγραφισ Λογοπακολόγων.
Μπορείτε να μάκετε περιςςότερα ςτθν ιςτοςελίδα του υμβουλίου Εγγραφισ
Λογοπακολόγων
www.strc.org.cy
ι
κάνοντασ
κλικ
ςτον
ςφνδεςμο
http://www.strc.org.cy/banner2-gr.html.
Για εξάςκθςθ του επαγγζλματοσ του λογοπακολόγου ιδιωτικά, απαιτείται θ
εξαςφάλιςθ τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ θ οποία ανανεϊνεται κάκε χρόνο από
το υμβοφλιο Εγγραφισ Λογοπακολόγων – για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
επιςκεφκείτε τον ςφνδεςμο http://www.strc.org.cy/banner1-gr.html.
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Ερ. Σι χρειάηομαι για να ανοίξω το δικό μου γραφείο ωσ ιδιώτθσ λογοπακολόγοσ;
Απ. Ωσ ιδιϊτθσ λογοπακολόγοσ ζχετε δφο επιλογζσ όςον αφορά τθν ςτζγαςθ του
γραφείου ςασ: Α) Μπορείτε να ανοίξετε ανεξάρτθτα δικό ςασ γραφείο, ςε ζναν ειδικά
διαμορφωμζνο χϊρο και με εξοπλιςμό που κα εξυπθρετεί τόςο εςάσ ςτθ δουλειά ςασ
όςο και τουσ αςκενείσ ςασ. Β) Μπορείτε να «μοιραςτείτε» ζναν κοινό χϊρο ςε κάποιο
Ιατρικό Κζντρο μαηί με άλλουσ ςυναδζλφουσ (λογοπακολόγουσ, ι άλλουσ
επαγγελματίεσ υγείασ), δθλ. να ενοικιάηετε κάποιο δωμάτιο ςτο οποίο κα δζχεςτε τουσ
δικοφσ ςασ αςκενείσ, ενϊ κα μοιράηεςτε με τουσ υπόλοιπουσ ςυναδζλφουσ τα κοινά
τρζχοντα ζξοδα του κτθρίου όπωσ ρεφμα, νερό, τθλζφωνο, κλπ.
Για κζματα όπωσ προδιαγραφζσ του χϊρου άςκθςθσ επαγγζλματοσ, τθσ διαφιμιςθσ,
τθσ επαγγελματικισ ςυμπεριφοράσ κακϊσ και κζματα που αφοροφν ςχζςεισ μεταξφ
ςυναδζλφων, επιβάλλεται όπωσ μελετιςετε τον Κϊδικα Δεοντολογίασ που διζπει
όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ λογοπακολόγουσ και ο οποίοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτθν
ιςτοςελίδα του υλλόγου. Εναλλακτικά μπορείτε επίςθσ να επιςκεφκείτε τον
ςφνδεςμο http://www.speechtherapy.org.cy/el-gr/κϊδικασδεοντολογίασ.aspx.

Ερ. Σι άλλο κα πρζπει να γνωρίηω ωσ νζοσ ιδιώτθσ λογοπακολόγοσ;
1. Πιςτοποιθτικό εγγραφισ: Βεβαιωκείτε ότι ζχετε πλθρϊςει για τθν ζκδοςθ του
Πιςτοποιθτικοφ Εγγραφισ ςασ από το υμβοφλιο Εγγραφισ Λογοπακολόγων, ςτο
οποίο αναγράφεται ο αρικμόσ του μθτρϊου ςασ. Σο Πιςτοποιθτικό Εγγραφισ
ςυνιςτά τθ μοναδικι απόδειξθ ότι είςτε Λογοπακολόγοσ, εγγεγραμμζνοσ από το
υμβοφλιο Εγγραφισ Λογοπακολόγων Κφπρου και πρζπει να αναρτάται ςε
περίοπτθ κζςθ ςτο γραφείο ςασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κάντε κλικ εδϊ http://www.strc.org.cy/banner2-gr.html.
2. Ετιςια άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Για να αςκείτε το επάγγελμα του
λογοπακολόγου ιδιωτικά κα πρζπει ζχετε απαραιτιτωσ άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ που εκδίδει το υμβοφλιο Εγγραφισ Λογοπακολόγων. Η άδεια είναι
ετιςια και λιγει κάκε χρόνο ςτισ 31 Δεκεμβρίου. Όπωσ και το Πιςτοποιθτικό
Εγγραφισ, κα πρζπει και θ άδεια ςασ να είναι αναρτθμζνθ ςε περίοπτθ κζςθ ςτο
γραφείο ςασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κάντε κλικ εδϊ http://www.strc.org.cy/banner1-gr.html.
3. Κοινωνικζσ Αςφαλίςεισ: Θα πρζπει να αποτακείτε ςτο Γραφείο Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων τθσ επαρχίασ ςασ και να ςυμπλθρϊςετε μια αίτθςθ ωσ Αυτοτελϊσ
Εργαηόμενοσ. Σο ειςόδθμα που κα δθλϊςετε είναι ό,τι απομζνει μετά τθν
αφαίρεςθ των τρεχόντων εξόδων ςασ, όπωσ π.χ. ρεφμα, νερό, τθλζφωνο, γραφικι
φλθ, κλπ. Θα καταβάλλετε τισ ειςφορζσ ςασ ςτο Σαμείο Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
κάκε τριμθνία.
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4. Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΠΑ):
Οι υπθρεςίεσ που προςφζρετε ωσ
λογοπακολόγοσ ΔΕΝ εξαιροφνται από τθν καταβολι ΦΠΑ. Ωσ εκ τοφτου, όταν
εκδίδετε τιμολόγια/αποδείξεισ πρζπει να κυμάςτε να ςυμπεριλαμβάνετε το 15%
του ΦΠΑ και επίςθσ να το δθλϊνετε ςτον Φόρο Ειςοδιματοσ.
5. Αποδείξεισ πλθρωμισ: Θα πρζπει ΠΑΝΣΟΣΕ να εκδίδετε αποδείξεισ πλθρωμισ ςε
όλουσ τουσ αςκενείσ που παρακολουκείτε. Μπορείτε να προμθκευτείτε μπλοκ
αποδείξεων από οποιοδιποτε βιβλιοπωλείο ι να τυπϊςετε τισ δικζσ ςασ. Η κάκε
απόδειξθ κα πρζπει να φζρει τθν υπογραφι ςασ και τθν προςωπικι ςασ ςφραγίδα.
Πάνω ςτθ ςφραγίδα κα πρζπει να γράφει το ονοματεπϊνυμό ςασ, από κάτω
«εγγεγραμμζνοσ/θ λογοπακολόγοσ» και τον αρικμό του μθτρϊου ςασ. Επίςθσ ςτισ
αποδείξεισ κα πρζπει να αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ φορολογικισ ςασ ταυτότθτασ.
6. Ιδρυμα «Ραδιομαρακώνιοσ»: Αν είςτε ενεργό μζλοσ του υλλόγου τότε το όνομά
ςασ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ λίςτα που ςτζλνει κάκε χρόνο ο φλλογοσ ςτο Κδρυμα
«Ραδιομαρακϊνιοσ» με όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ λογοπακολόγουσ ανά επαρχία
που είναι ενεργά μζλθ του υλλόγου. Περιςτατικά που ζχουν εγκρικεί από το
Κδρυμα «Ραδιομαρακϊνιοσ» για Λογοκεραπεία, μποροφν να επιχορθγθκοφν ΜΟΝΟ
όταν οι κεραπείεσ γίνονται από εγγεγραμμζνουσ λογοπακολόγουσ οι οποίοι είναι
ενεργά μζλθ του υλλόγου. Για το κζμα τθσ αίτθςθσ για χορθγία από το Κδρυμα
«Ραδιομαρακϊνιοσ», μπορείτε να παραπζμψετε τουσ γονείσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ,
εκεί που λζει «Επαγγελματίεσ και Γονείσ».
7. Επαγγελματικι Αςφάλιςθ: Οι ιδιϊτεσ-μζλθ του υλλόγου μασ μποροφν να
εγγραφοφν ςτο ομαδικό αςφαλιςτικό ςχζδιο που διατθρεί ο φλλογοσ με τθν
Universal - Διεκνζσ χζδιο Τγείασ Multicare – MC 961. Για πλθροφορίεσ
επικοινωνιςτε με τθν κα. Ανκοφλα Θεοδοφλου ςτο 99444350 ι μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςτο theodoulou@insurer.com.
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