Φοιτητές Λογοθεραπείας και Νέα Μέλη
Συχνές Ερωτήσεις
Ερ. Πού μπορώ να σπουδάσω για να πάρω ένα αναγνωρισμένο πτυχίο στη
Λογοθεραπεία;
Απ. Όσον αφορά την Κύπρο, υπάρχουν δύο προγράμματα σπουδών που είναι
αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: α) Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία, και β) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
στη Λεμεσό. Στην Ελλάδα υπάρχουν τα ΤΕΙ. Άλλες χώρες που προσφέρουν σπουδές στη
λογοθεραπεία είναι η Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
και η Ρωσία, μεταξύ άλλων.

Ερ. Ποια πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα στην Κύπρο και στο εξωτερικό που
προσφέρουν πτυχίο στη λογοθεραπεία;
Απ. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το ΤΕΠΑΚ στην Κύπρο και τα ΤΕΙ στην Ελλάδα.
Επίσης, πανεπιστήμια στις χώρες που αναφέρονται στην προηγούμενη απάντηση και
που προσφέρουν πτυχίο στη λογοθεραπεία. Επίσης η ιστοσελίδα της CPLOL (Μόνιμη
Επιτροπή των Συνδέσμων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών των χωρών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης - www.cplol.eu) έχει όλα τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που
προσφέρουν σπουδές στη λογοθεραπεία. Είναι καλό όμως ο/η υποψήφιος/α
φοιτητής/τρια να ρωτά για την αναγνώριση και να εξετάζει τα εν λόγω πανεπιστήμια με
το ΚΥΣΑΤΣ.

Ερ. Πού μπορώ να εργοδοτηθώ με την ολοκλήρωση του πτυχίου μου στη
Λογοθεραπεία;
Απ. Στην Κύπρο είναι τρεις οι κατηγορίες / επιλογές για εργοδότηση: Υπουργείο Υγείας,
Υπουργείο Παιδείας και Ιδιωτικός τομέας. Στατιστικά μιλώντας, και ως μια ένδειξη της
εγχώριας αγοράς υπηρεσιών, σημειώστε ότι από τα περίπου 300 μέλη του Συλλόγου μας
58% εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, 35% στο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού και 1%
στο Υπουργείο Υγείας.

Ερ. Ενώ σπουδάζω λογοθεραπεία μπορώ ταυτόχρονα να είμαι και μέλος του
Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου;
Απ. Μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου μπορούν να
εγγραφούν μόνο εγγεγραμμένοι λογοπαθολόγοι, δηλ. που έχουν πτυχίο λογοθεραπείας
και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο των Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου.
Εντούτοις ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων δέχεται φοιτητές λογοθεραπείας
ως «έκτακτα» μέλη με μειωμένη ετήσια συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες για
την εγγραφή σας επισκεφθείτε τον σύνδεσμο http://www.speechtherapy.org.cy/elgr/μέλη/πληροφορίεςeγγραφήςστονσελκ.aspx. Ως έκτακτα μέλη θα μπορείτε να
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ενημερώνεστε για σεμινάρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις (π.χ. ολομέλειες) που
διοργανώνει ο Σύλλογος όμως δεν θα έχετε του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Ερ. Τι πρέπει να κάνω για να προστεθεί το όνομά μου στη λίστα διοριστέων για
εργοδότηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού;
Απ. Θα πρέπει να αποταθείτε στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), τηλ.
22602660, επιλογή 3 για Δημοτική και 4 για Μέση Εκπαίδευση (Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση
www.eey.gov.cy)

Ερ. Τι γίνεται σε περίπτωση που το μεταπτυχιακό μου είναι στη λογοθεραπεία ενώ το
πρώτο μου πτυχίο δεν είναι; Θα μπορώ να ασκώ το επάγγελμα του λογοπαθολόγου;
Απ. Η νομοθεσία λέει ότι αναγνωρίζεται λογοπαθολόγος που κατέχει πτυχίο
λογοθεραπείας από το ΚΥΣΑΤΣ (δηλ. πρώτο πτυχίο) όμως το Συμβούλιο κατάρτισης του
μητρώου εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αξιολογεί κατά πόσο το άτομο
πληρεί, έστω και με μάστερ, τα κριτήρια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα από την οποία
φέρνει πτυχίο (professional council guidelines). Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων στο info@strc.org.cy.
Ερ. Τι χρειάζομαι για να ασκώ νόμιμα το επάγγελμα του λογοπαθολόγου στην Κύπρο;
Απ. Απαραίτητη είναι η εγγραφή σας στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων
όπου θα σας δοθεί αριθμός μητρώου από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής
Λογοπαθολόγων
www.strc.org.cy
ή
κάνοντας
κλικ
στον
σύνδεσμο
http://www.strc.org.cy/banner2-gr.html.
Για εξάσκηση του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου ιδιωτικά, απαιτείται η εξασφάλιση
της άδειας άσκησης επαγγέλματος η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο
Εγγραφής Λογοπαθολόγων – για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο
http://www.strc.org.cy/banner1-gr.html.
Ερ. Τι χρειάζομαι για να ανοίξω το δικό μου γραφείο ως ιδιώτης λογοπαθολόγος;
Απ. Ως ιδιώτης λογοπαθολόγος έχετε δύο επιλογές όσον αφορά την στέγαση του
γραφείου σας: Α) Μπορείτε να ανοίξετε ανεξάρτητα δικό σας γραφείο, σε έναν ειδικά
διαμορφωμένο χώρο και με εξοπλισμό που θα εξυπηρετεί τόσο εσάς στη δουλειά σας
όσο και τους ασθενείς σας. Β) Μπορείτε να «μοιραστείτε» έναν κοινό χώρο σε κάποιο
Ιατρικό Κέντρο μαζί με άλλους συναδέλφους (λογοπαθολόγους, ή άλλους επαγγελματίες
υγείας), δηλ. να ενοικιάζετε κάποιο δωμάτιο στο οποίο θα δέχεστε τους δικούς σας
ασθενείς, ενώ θα μοιράζεστε με τους υπόλοιπους συναδέλφους τα κοινά τρέχοντα έξοδα
του κτηρίου όπως ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, κλπ.
Για θέματα όπως προδιαγραφές του χώρου άσκησης επαγγέλματος, της διαφήμισης, της
επαγγελματικής συμπεριφοράς καθώς και θέματα που αφορούν σχέσεις μεταξύ
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συναδέλφων, επιβάλλεται όπως μελετήσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει όλους
τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους και ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου. Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο
http://www.speechtherapy.org.cy/el-gr/κώδικαςδεοντολογίας.aspx.

Ερ. Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζω ως νέος ιδιώτης λογοπαθολόγος;
1. Πιστοποιητικό εγγραφής: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληρώσει για την έκδοση του
Πιστοποιητικού Εγγραφής σας από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων, στο
οποίο αναγράφεται ο αριθμός του μητρώου σας. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής
συνιστά τη μοναδική απόδειξη ότι είστε Λογοπαθολόγος, εγγεγραμμένος από το
Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου και πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη
θέση στο γραφείο σας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ http://www.strc.org.cy/banner2-gr.html.
2. Ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για να ασκείτε το επάγγελμα του
λογοπαθολόγου ιδιωτικά θα πρέπει έχετε απαραιτήτως άδεια άσκησης
επαγγέλματος που εκδίδει το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Η άδεια είναι
ετήσια και λήγει κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου. Όπως και το Πιστοποιητικό
Εγγραφής, θα πρέπει και η άδεια σας να είναι αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο
γραφείο σας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ http://www.strc.org.cy/banner1-gr.html.
3. Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Θα πρέπει να αποταθείτε στο Γραφείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων της επαρχίας σας και να συμπληρώσετε μια αίτηση ως Αυτοτελώς
Εργαζόμενος. Το εισόδημα που θα δηλώσετε είναι ό,τι απομένει μετά την αφαίρεση
των τρεχόντων εξόδων σας, όπως π.χ. ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, γραφική ύλη, κλπ. Θα
καταβάλλετε τις εισφορές σας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάθε τριμηνία.
4. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Οι υπηρεσίες που προσφέρετε ως
λογοπαθολόγος εξαιρούνται από την καταβολή ΦΠΑ.
5. Αποδείξεις πληρωμής: Θα πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ να εκδίδετε αποδείξεις πληρωμής σε
όλους τους ασθενείς που παρακολουθείτε. Μπορείτε να προμηθευτείτε μπλοκ
αποδείξεων από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο ή να τυπώσετε τις δικές σας. Η κάθε
απόδειξη θα πρέπει να φέρει την υπογραφή σας και την προσωπική σας σφραγίδα.
Πάνω στη σφραγίδα θα πρέπει να γράφει το ονοματεπώνυμό σας, από κάτω
«εγγεγραμμένος/η λογοπαθολόγος» και τον αριθμό του μητρώου σας. Επίσης στις
αποδείξεις θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της φορολογικής σας ταυτότητας.
6. Ιδρυμα «Ραδιομαραθώνιος»: Αν είστε ενεργό μέλος του Συλλόγου τότε το όνομά
σας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα που στέλνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος στο Ίδρυμα
«Ραδιομαραθώνιος» με όλους τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους ανά επαρχία
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που είναι ενεργά μέλη του Συλλόγου. Περιστατικά που έχουν εγκριθεί από το Ίδρυμα
«Ραδιομαραθώνιος» για Λογοθεραπεία, μπορούν να επιχορηγηθούν ΜΟΝΟ όταν οι
θεραπείες γίνονται από εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους οι οποίοι είναι ενεργά
μέλη του Συλλόγου. Για το θέμα της αίτησης για χορηγία από το Ίδρυμα
«Ραδιομαραθώνιος», μπορείτε να παραπέμψετε τους γονείς στην ιστοσελίδα μας,
εκεί που λέει «Επαγγελματίες και Γονείς».
7. Επαγγελματική Ασφάλιση: Οι ιδιώτες-μέλη του Συλλόγου μας μπορούν να
εγγραφούν στο ασφαλιστικό σχέδιο που διατηρεί ο Σύλλογος με την Universal. Για
πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Ανθούλα Θεοδούλου στο 99444350 ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο theodoulou@insurer.com.
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