14 Νοεμβρίου 2017

Αγαπητά μέλη,
Θέμα: Ανανέωση ετήσιας συνδρομής ΣΥΕΛΚ για το 2018
Με την παρούσα επιστολή σάς υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής για το
2018 λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017 η οποία συμβαδίζει με την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος
από τους ιδιώτες.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κλάδο μας, ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
λογοπαθολόγοι, άσχετα αν εργάζονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, οφείλουν να είναι ταυτόχρονα και μέλη
του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου [Νόμος 136(Ι)/2001, Μέρος VI, Άρθρο 16(1)].
Σε περίπτωση που δεν ασκείτε το επάγγελμα λόγω του ότι απασχολείστε με κάτι άλλο, ή είστε άνεργοι ή
διαμένετε στο εξωτερικό, θα πρέπει να αποστείλετε στο Σύλλογο γραπτή και ενυπόγραφη επιστολή που να το
δηλώνει, μαζί με τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία, έτσι ώστε να παγοποιηθεί η μελότητά σας.
Ως ενεργά μέλη του Συλλόγου θα απολαμβάνετε αρκετά προνόμια για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε από
την ιστοσελίδα μας (www.speechtherapy.org.cy) στην κατηγορία Μέλη/Ωφελήματα Μελών. Οι κάρτες μέλους
θα εκδοθούν και θα σταλούν μέσα στον Ιανουάριο του 2018 για όσους πληρώσουν εμπρόθεσμα.
Το ύψος της ετήσιας συνδρομής είναι 60 ευρώ και μπορεί να πληρωθεί με τους εξής τρόπους:
➢ Μέσω της ιστοσελίδας μας, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Πληρωμές» και πληρώνοντας με visa μέσω
JCC, ή
➢ Με κατάθεση στην Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογ. 357-013-779894. Σημείωση: Αν επιλέξετε αυτόν τον
τρόπο, παρακαλούμε όπως ζητήσετε από τον/την ταμία να αναγράψει το ονοματεπώνυμό σας στις
λεπτομέρειες της κατάθεσης για να είναι ευκολότερο να γνωρίζουμε ποιος έχει κάνει την κατάθεση. Δεν
υπάρχει λόγος να αποστείλετε την απόδειξη ταχυδρομικώς ή με φαξ. Για δική σας ευκολία, απλά στείλτε
γραπτό μήνυμα στο 99377080 ότι έχετε κάνει την πληρωμή.
Σημαντική διευκρίνιση: Η εν λόγω συνδρομή είναι ξεχωριστή από την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος η
οποία αφορά όλους τους ιδιώτες. Αν είστε ιδιώτης, σιγουρευτείτε ότι έχετε ανανεώσει και τις δύο για να
συμπεριληφθείτε στη λίστα που θα σταλεί στο Ραδιομαραθώνιο στις αρχές Ιανουαρίου 2018.
Υ.Γ. Σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με τα Κέντρα Ειδικής Αγωγής (www.ikidcenters.com) και τις Εκδόσεις
Επιστημονικού Υλικού Upbility (www.upbility.gr) θα δίνεται ένα δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο (σε μορφή pdf) σε
κάθε μέλος του Συλλόγου μας που τακτοποιεί εμπρόθεσμα την ετήσια συνδρομή του/της. Το βιβλίο θα είναι για
όλα τα μέλη το ίδιο.
Με εκτίμηση,

Σίσυ Φιλιππίδου
Πρόεδρος ΣΥΕΛΚ

Αντωνία Ανδρέου
Γραμματέας ΣΥΕΛΚ
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