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 ΚΩΔΙΚΑΣ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Στον παρόντα κώδικα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όλοι οι όροι έχουν την έννοια 

που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Εγγραφής  Λογοπαθολόγων Νόμο (Ν.136(I)/2001).  

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελείται από μία σειρά κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς/διαγωγής, που 

διέπουν όλο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων Κύπρου, 

είτε αυτές ασκούνται εντός του επαγγελματικού/θεραπευτικού τους χώρου είτε εκτός αυτού.  

 

 

ΜΕΡΟΣ I 

Γενικές υποχρεώσεις των λογοπαθολόγων 

 

Ο Λογοπαθολόγος οφείλει να ασκεί το λειτούργημά του ενσυνείδητα, σύμφωνα με τους νόμους τους 

εκδοθέντες κατ’ εξουσιοδότηση Νόμου Κανονισμούς και τις παρούσες αρχές δεοντολογίας, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι είναι ταγμένος στην υπηρεσία υγείας των πολιτών. Η εν γένει συμπεριφορά του οφείλει να είναι 

τέτοια ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού, τόσο προς την επιστήμη του, όσο 

και προς το επάγγελμά του.  

 

Ο λογοπαθολόγος οφείλει πάντοτε:  

 

1. Να αποτελεί υπόδειγμα τίμιου και ευυπόληπτου ανθρώπου σε όλες τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής και 

δημόσιας ζωής του. 

 

2. Να προφυλάσσει την αξιοπιστία τού επαγγέλματος και να τηρεί τις αυτονόητες, αλλά και αυτο-

επιβαλλόμενες αρχές δεοντολογίας. 

 

3. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ασθενή/πελάτη του 

(ενήλικα ή και των γονέων/κηδεμόνων όταν πρόκειται για ανήλικο). 

 

4. Να λειτουργεί με αντικειμενικότητα, ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης και να μη θυσιάζει 

την επιστημονική και επαγγελματική του ανεξαρτησία. 

 

5. Να ασκεί το λειτούργημά του με τρόπο άξιο εμπιστοσύνης και να φροντίζει κάθε στιγμή να παρέχει 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 

 

6. Να εμπλουτίζει τις θεωρητικές και κλινικές του γνώσεις καθ’ όλη τη σταδιοδρομία του, μέσω της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ώστε να παρέχει στον ασθενή/πελάτη του την καλύτερη δυνατή 

θεραπευτική αντιμετώπιση. 

 

7. Να ενεργεί με πράξεις τέτοιες, που δεν προσβάλλουν και δε μειώνουν το κύρος της επιστήμης. 

 

8. Να εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες (ως προς τη μέθοδο, τις τεχνικές και τα μέσα) ώστε να 

προφυλάσσει το κύρος της επιστήμης του. 

 

9. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης, να βασίζεται σε μεθόδους αναγνωρισμένες και 

κατοχυρωμένες από τις επίσημες σπουδές του, από μετεκπαιδεύσεις σε αναγνωρισμένα συνέδρια 

και σεμινάρια, να λαμβάνει πάντα υπόψη του τα όρια και τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής τους και να 

φροντίζει να επιβεβαιώνει με κάθε τρόπο και μέσο την αποτελεσματικότητά τους. 
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10. Να μη χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές που δεν έχει επικυρώσει η επιστημονική κοινότητα και να 

μην υπόσχεται στους ασθενείς/πελάτες, για λόγους προσωπικής πελατείας και διαφήμισης, 

αποτελέσματα που επιστημονικά δεν είναι αποδεδειγμένα, παρουσιάζοντας αυτά ως προσωπικές 

του καινοτομικές παρεμβάσεις. 

 

11. Να μην αναφέρεται σε περιστατικά του, ακόμη και μεταξύ συναδέλφων του μελών του Συλλόγου 

Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, ή/ και μελών Επιτροπής Εργασίας του Συλλόγου Εγγεγραμμένων 

Λογοπαθολόγων, κρίνοντας ή επικρίνοντας γεγονότα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία των 

ασθενών/πελατών του. 

 

12. Να μην χρησιμοποιεί σε τρίτους την ιδιότητά του ως μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων 

Λογοπαθολόγων, για σκοπούς αντίθετους με το Καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 

και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου. 

 

13. Να μην προβαίνει σε μη θεμιτούς συνεταιρισμούς και συνεργασίες, με τρίτους, με μοναδικό κίνητρο 

το οικονομικό κέρδος, εφ' όσον αυτές οι συνεργασίες θίγουν όχι μόνο την επιστημονική του 

ιδιότητα, αλλά και το κύρος της επιστήμης. 

 

14. Να μην προσφέρει τους τίτλους των σπουδών του με σκοπό την εξάσκηση του επαγγέλματος καθώς 

και ουσιαστικά προσόντα και την συγκάλυψη αυτών στην άσκηση του επαγγέλματος από τρίτους, 

που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα άσκησης του επαγγέλματος. 

 

15. Να περιορίσει ή να διακόψει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες σε περίπτωση κατά την οποία η 

προσωρινώς μειωμένη επαγγελματική του ικανότητα μπορεί να έχει επιζήμια αποτελέσματα στον 

ασθενή/πελάτη του. 

 

16. Να μην επηρεάζεται από πιθανές ευκαιρίες προώθησης της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ή 

από πιθανά οικονομικά οφέλη κατά την παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών ακολουθώντας 

αντιδεοντολογικές επιλογές. Οφείλει να διατηρεί ακέραια την κρίση του και να μην επηρεάζεται από 

υλικά ή οικονομικά  ανταλλάγματα. 

 

17. Να μην προσελκύει ασθενείς/πελάτες, χρησιμοποιώντας «μεσάζοντες» ή/ και άλλα αθέμιτα και 

αναξιοπρεπή μέσα. 

 

18. Να αποφεύγει να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο, που αντικειμενικά προκαλεί εξαπάτηση της 

πελατείας του. 

 

19. Να συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και 

της προστασίας των ασθενών/πελατών. 

 

 

ΜΕΡΟΣ II 

Τήρηση των επαγγελματικών ορίων ως προς το περιεχόμενο της επαγγελματικής δράσης, σε σχέση με το 

επιστημονικό αντικείμενο της Λογοθεραπείας 

 

20. Ο λογοπαθολόγος ασκεί την επιστήμη του και μόνο. Αναγνωρίζει και διαφυλάττει τα επαγγελματικά όρια 

και δεν παρεμβαίνει στο έργο άλλων συγγενών ειδικοτήτων. Δεν αναλαμβάνει διάγνωση και αξιολόγηση 

περιπτώσεων που δεν εμπίπτουν στο φάσμα της επιστήμης της λογοθεραπείας. Δεν ασκεί θεραπευτική 
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παρέμβαση και δεν παρέχει συμβουλές για παθολογίες ή συμπτώματα, που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της 

επιστήμης της λογοθεραπείας. 

 

21. Ο λογοπαθολόγος που εξειδικεύεται σε μία ή σε ορισμένες παθολογίες, δεν πρέπει να διστάζει να 

παραπέμπει τον πελάτη σε άλλο λογοπαθολόγο, όταν διαπιστώνει παθολογία για την οποία δεν διαθέτει 

επαρκείς γνώσεις ή να ζητήσει εποπτεία από εξειδικευμένο συνάδελφο προκειμένου να αναλάβει το 

περιστατικό. 

 

22. Ο λογοπαθολόγος που είναι σε θέση να λειτουργήσει ως επόπτης, (λόγω πείρας, συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης σε ευρύτερα θέματα, κ.λ.π.) θα πρέπει όποτε είναι δυνατό, να βοηθά τους φοιτητές 

λογοθεραπείας να κατακτήσουν την καλύτερη δυνατή θεωρητική και κλινική κατάρτιση.   

 

23. Τα μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων που αντιλαμβάνονται πως παρέχονται υπηρεσίες 

λογοθεραπείας από άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του λογοπαθολόγου, οφείλουν να γνωστοποιούν το 

ζήτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.  

 

 

ΜΕΡΟΣ III  

Κανόνες χρήσης, βαθμολόγησης και ερμηνείας των τεστ που χρησιμοποιεί ο λογοπαθολόγος για να 

επιτελέσει το έργο του: Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση κοινού, πρόληψη, εκτίμηση, αξιολόγηση, 

θεραπευτική παρέμβαση, έρευνα 

 

24. Οι εγγεγραμμένοι λογοπαθολόγοι, χρησιμοποιούν αναγνωρισμένα τεστ, εργαλεία και μεθοδολογίες 

θεραπευτικής παρέμβασης. Ο όρος «αναγνωρισμένα» παραπέμπει σε εργαλεία και τεχνικές αποδεκτά από 

την επιστημονική κοινότητα των λογοπαθολόγων. Αφορά σε γνώσεις που είτε αποκτήθηκαν μέσω των 

σπουδών τους, είτε μέσω της μετέπειτα εκπαίδευσής τους σε σχετικά σεμινάρια. 

 

25. Κατά τη χρήση των παραπάνω εργαλείων, ο λογοπαθολόγος οφείλει:  

 

i. Να επιδείξει σεβασμό στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια του ασθενή/πελάτη.  

 

ii. Να επιδείξει επάρκεια επιστημονικών γνώσεων και επαγγελματικής δεοντολογίας. Είναι 

σημαντικό οι λογοπαθολόγοι να αναγνωρίζουν τα όρια των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους και 

τους περιορισμούς της ειδικότητάς τους. Παρέχουν εκείνες τις υπηρεσίες και εφαρμόζουν 

εκείνες τις τεχνικές για τις οποίες διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, λόγω των σπουδών, 

της εκπαίδευσης/μετεκπαίδευσης, ή της εμπειρίας τους.  

 

iii. Να επιδείξει υπευθυνότητα απέναντι στους ασθενείς/πελάτες, την επιστημονική κοινότητα 

και τον Σύλλογο. Οφείλει να μη διστάζει να αξιοποιήσει την παροχή εποπτείας από 

εξειδικευμένο συνάδελφο, προκειμένου να συμπληρώσει ή να βελτιώσει τις υπηρεσίες 

που παρέχει. Να φροντίζει διαρκώς για την εξέλιξή του, παρακολουθώντας τις 

επιστημονικές εξελίξεις και να συμμετέχει ενεργά σε αυτές στο μέτρο των δυνατοτήτων 

του.  

 

iv. Να μη χρησιμοποιεί και να μη διαδίδει τεστ ή άλλα εργαλεία ανατυπωμένα χωρίς την 

άδεια του φορέα που τα έχει εκδώσει, εκλαϊκευμένες περιοδικές εκδόσεις ή έντυπα μη 

επίσημα.  
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v. Να λαμβάνει υπόψη του κατά τη χρήση των εργαλείων τις υποδείξεις των συγγραφέων 

σχετικά με τη χρήση ή τις συνθήκες χρήσης και να τηρεί αυτές με υπευθυνότητα.  

 

vi. Κατά την έρευνα και στάθμιση ξενόγλωσσων τεστ στα ελληνικά δεδομένα, καλό είναι να 

συμβουλεύεται ή και να συνεργάζεται με την κατάλληλη Επιτροπή Εργασίας του Συλλόγου 

Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, για να προκύψει υλικό όσο το δυνατό αξιόπιστο, 

βασισμένο στις επιστημονικές μεθόδους και διαδικασίες.  

 

vii. Να διατηρεί κατά την αξιολόγηση και καταγραφή των πορισμάτων του, επιστημονικές 

μεθόδους.  

 

viii. Κατά την εμπλοκή του τυχόν στην προώθηση και ανάπτυξη κλινικού ή άλλου υλικού 

(βιβλία, μηχανήματα, κλπ.) οφείλει να παρουσιάζει το υλικό αυτό με επαγγελματικό και 

αντικειμενικό τρόπο και να μη θέτει το προσωπικό κέρδος υπεράνω της επαγγελματικής 

του ακεραιότητας.  

 

ix. Κατά το έργο της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης, που αποτελεί σημαντικό τομέα 

ευθύνης του στην τοπική Κοινότητα διαμονής του, να συνεργάζεται στενά με τους 

συναδέλφους της περιοχής του και τον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, ώστε να 

ακολουθείται πάντα η βέλτιστη μέθοδος.  

 

 

ΜΕΡΟΣ IV  

Διαφήμιση των υπηρεσιών (άμεση ή έμμεση, μέσω δημοσιεύσεων, συνεντεύξεων, ανακοινώσεων, κλπ.) 

 

26. Αθέμιτη, ως προς τη διαφήμιση, συμπεριφορά θεωρείται όταν περιλαμβάνονται δηλώσεις:  

 

α) υποσχέσεις περί πλήρους αποκατάστασης σε ορισμένο χρονικό διάστημα,  

 

β) υπεράσπιση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ως οι πλέον αποτελεσματικές. 

 

27. Επιτρέπεται σε λογοπαθολόγο να γράφει και/ή άλλως πως δημοσιεύει άρθρα ή εργασίες του που 

εξυπηρετούν γενικά επιστημονικούς σκοπούς και την προώθηση του επαγγέλματος. 

 

28. Σε κάθε περίπτωση συνέντευξης στον τύπο ή στην τηλεόραση συνιστάται  να επικοινωνεί με τον Σύλλογο 

Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, ο οποίος δύναται να τον υποστηρίζει με υλικό και πληροφορίες.  

Απαιτείται όπως διατηρεί υψηλό ήθος και αποφεύγει δηλώσεις που βλάπτουν την επιστήμη και την 

επιστημονική κοινότητα. 

 

29. Γίνεται διάκριση μεταξύ της ενημέρωσης και της διαφήμισης. Η ενημέρωση έχει τα στοιχεία της 

ευαισθητοποίησης. Παρέχει γενικές ή ειδικές επιστημονικές πληροφορίες και δεν αποσκοπεί ούτε άμεσα 

ούτε έμμεσα στο κέρδος ή στην προσέλκυση πελατείας. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο η 

προσωπική διαφήμιση του λογοπαθολόγου, οποιαδήποτε δημόσια αναφορά του ονόματος του, ή 

οποιαδήποτε προπαγάνδα για το όνομα αυτό, υποκινημένη από τον ίδιο ή σε γνώση του, με σκοπό την 

προβολή. 

 

30. Η προσωπική διαφήμιση είναι κατανοητή και αποδεκτή εντός των ορίων του σεβασμού των 

συναδέλφων, της μη παραποίησης πραγματικών στοιχείων και της μη χρησιμοποίησης μεθόδων που 

«προκαλούν». Π.χ. αναφορά στο έργο συναδέλφων του, συγκρίσεις και διαρροή προσωπικών στοιχείων που 
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δυσφημούν τρίτους, οικειοποίηση άρθρων, δημοσιεύσεων των οποίων το περιεχόμενο δεν τους ανήκει και 

για το οποίο δεν έλαβαν άδεια από τον συγγραφέα, κλπ. 

 

31. Επιτρέπονται λογοθεραπευτικές αγγελίες στον καθημερινό τύπο, νοούμενου ότι αναφέρεται τίτλος και 

ειδικότητα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

i. Εγκατάστασης λογοπαθολόγου σε οίκημα για άσκηση του επαγγέλματος. 

ii. Μεταφοράς του λογοθεραπευτηρίου.  

iii. Αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου ή των ωρών εργασίας. 

iv. Απουσίας του λογοπαθολόγου πέραν της μίας εβδομάδας και επανάληψης των εργασιών 

του. 

 

32. Δεν επιτρέπεται σε λογοπαθολόγο να προωθεί ή επιτρέπει ή άλλως πως τη διανομή ή δημοσίευση 

διαφημιστικών φυλλαδίων ή κειμένων με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή την τοιχοκόλληση ή την 

ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών σε δημόσιο χώρο. 

 

33. Ο λογοπαθολόγος είναι καλό να φροντίζει ώστε η ανάρτηση της πινακίδας να γίνεται στον χώρο του και 

όχι σε δημόσιους χώρους, ώστε να μην προκαλεί τους υπόλοιπους συναδέλφους του, που 

δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή και σέβονται τον όρο αυτό. Η ανάρτηση πινακίδων να γίνεται στα 

πλαίσια του σεβασμού του περιβάλλοντος, χωρίς υπερβολές ή επιδεικτική διακόσμηση. Το περιεχόμενό τους 

να αναφέρεται σε πραγματικά στοιχεία και να περιλαμβάνει μόνο τα ακόλουθα: 

 

i. Ονοματεπώνυμο 

ii. Ακαδημαϊκά προσόντα 

iii. Την ονομασία της πανεπιστημιακής σχολής της οποίος είναι απόφοιτος 

iv. Τηλέφωνο, φαξ, email 

v. Τον τίτλο του ως εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος ή/ και μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων 

Λογοπαθολόγων 

vi. Απαγορεύεται η χρήση του λογότυπου του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων από 

τα μέλη.  

 

 

ΜΕΡΟΣ V  

Θεραπευτική παρέμβαση (οργάνωση της θεραπευτικής διαδικασίας, διεξαγωγή αυτής  

και ολοκλήρωσή της) 

 

34. Οι χώροι που χρησιμοποιεί για την άσκηση της επιστήμης του απαιτείται όπως ικανοποιούν τις ανάγκες 

ως ακολούθως: 

 

i. Αίθουσα αναμονής 

ii. Τουαλέτα με νιπτήρα 

iii. Χώρος θεραπείας  

 

35. Διατηρούνται χώροι που σέβονται τον ασθενή/πελάτη, είναι καθαροί και άνετοι, με φωτισμό και 

αερισμό, σύμφωνα με τους όρους υγιεινής. (βλέπε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας «προϋποθέσεις - 

προδιαγραφές για την Υποδομή Χώρου Εργασίας του λογοπαθολόγου»  
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ΜΕΡΟΣ VI  

Κανόνες που αφορούν την ευθύνη του Λογοπαθολόγου προς τους ασθενείς/πελάτες 

 

36. Η κύρια ευθύνη του λογοπαθολόγου είναι η σε βάθος χρόνου απολαβή των αγαθών της καλύτερης 

δυνατής επικοινωνίας από τον πελάτη, σύμφωνα με τις δυνατότητές του και τις ανάγκες του. 

 

37. Είναι καλό για τον λογοπαθολόγο να οριοθετεί τις σχέσεις του και να περιορίζεται στην άσκηση της 

επιστήμης του. 

 

38. Ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει να συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες, τέτοιες που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της θεραπείας. 

 

39. Ο λογοπαθολόγος οφείλει να επιδεικνύει ίση μέριμνα και επιμέλεια προς τους ασθενείς/πελάτες, χωρίς 

να επηρεάζεται από την οικονομική, κοινωνική, θρησκευτική και φυλετική  τους θέση. 

 

40. Ενημερώνει τον πελάτη για τη θεραπευτική διαδικασία και τηρεί με συνέπεια το θεραπευτικό 

συμβόλαιο. 

 

41. Ο λογοπαθολόγος θα πρέπει να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και θα πρέπει να 

τερματίζει τη θεραπευτική σχέση, όταν είναι σαφές ότι ο πελάτης δεν αποκομίζει όφελος από τη 

λογοθεραπευτική παρέμβαση. 

 

42. Η αμοιβή καθορίζεται από επαγγελματικά κριτήρια που προστατεύουν το συμφέρον του πελάτη. Η 

αμοιβή πρέπει να συμφωνείται πριν την έναρξη της θεραπείας. 

 

43. Ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει, για να αποκτήσει οικονομικό όφελος, να παραπέμπει σε ιδιώτες, 

πελάτες που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά σε δημόσια δομή. 

 

44. Ο λογοπαθολόγος δεν πρέπει να επιτρέπει τη συνέχιση της θεραπείας από βοηθητικό προσωπικό ή από 

φοιτητές, εάν δεν παρέχει επαρκή εποπτεία και δεν αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την πορεία της 

θεραπείας. 

 

45. Όταν, για εκπαιδευτικούς λόγους, ο λογοπαθολόγος επιτρέπει σε έναν φοιτητή να εργαστεί υπό την 

εποπτεία του, ο πελάτης και οι γονείς/κηδεμόνες του θα πρέπει να ενημερωθούν. 

 

 

ΜΕΡΟΣ VII  

Επαγγελματική εχεμύθεια (προστασία του απόρρητου των προσωπικών στοιχείων των πελατών, τήρηση 

αρχείου και εμπιστευτικών πληροφοριών, διαδικασία χρήσης αυτών των πληροφοριών για ερευνητικούς, 

διδακτικούς σκοπούς και ερευνητικούς σκοπούς). 

 

46. Ο λογοπαθολόγος υποχρεούται να τηρεί επαρκώς ενημερωμένους φακέλους για τις επαγγελματικές 

υπηρεσίες που παρέχει σε κάθε πελάτη και να εγγυάται τη μη μετάδοση του περιεχομένου αυτών των 

φακέλων σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του πελάτη ή των 

γονέων/κηδεμόνων του. Πληροφορίες παρέχονται μόνο στους ενδιαφερόμενους ή στους γονείς και 

κηδεμόνες, εφόσον πρόκειται  για ανήλικα άτομα. 
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47. Απαγορεύεται να παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά ή ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα, σε οποιοδήποτε τρίτο, πλην των εξαιρέσεων που ρητά ορίζονται από την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία και μόνο κατά το μέρος που αυτό επιτρέπεται και με την εκάστοτε προβλεπόμενη 

διαδικασία. 

 

48. Ο λογοπαθολόγος οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή/πελάτη και να ζητά την έγκρισή του εγγράφως, σε 

περίπτωση που θέλει να χρησιμοποιήσει προσωπικά του στοιχεία για έρευνα, μελέτες ή ανακοινώσεις σε 

συνέδρια. 

 

49. Όταν ο λογοπαθολόγος μοιράζεται πληροφορίες που αφορούν τον ασθενή/πελάτη του με άλλους 

επαγγελματίες ή τρίτα πρόσωπα, θα πρέπει να διασαφηνίζει ότι αυτό γίνεται σε αυστηρά επαγγελματική 

βάση και προς όφελος του ασθενή /πελάτη. 

 

50. Ο λογοπαθολόγος υποχρεούται να διευκολύνει τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όταν το ζητά ο 

ασθενής/πελάτης ή να εισηγείται τη συνεργασία εφόσον η θεραπευτική αντιμετώπιση απαιτεί παρεμβάσεις 

πέραν της ειδικότητας της λογοθεραπείας. 

 

51. Ο λογοπαθολόγος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που 

αφορούν τον ασθενή/πελάτη του, ακόμη και όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν περιέλθει εις γνώσιν του από 

άλλες πηγές και όχι κατά τη διάρκεια της λήψης ιστορικού ή της αξιολόγησης ή της θεραπείας. 

 

52. Ο λογοπαθολόγος έχει την υποχρέωση να μην τηρήσει την αυστηρή εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που αφορούν τον πελάτη του, μόνον όταν είναι βέβαιος ότι το παιδί ή ο ασθενής/πελάτης κακοποιείται.  

 

 

ΜΕΡΟΣ VIII 

Παροχή διδακτικού, κλινικού, ερευνητικού και εποπτικού έργου 

 

53. Ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να συνεργάζεται με άτομα που παρανόμως ασκούν 

τη λογοθεραπεία. Ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει να δίνει, δανείζει ή πουλάει υλικό για τη διάγνωση ή τη 

θεραπεία, σε άτομα που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.  

 

 

ΜΕΡΟΣ IX  

Σύνταξη εκθέσεων και καταθέσεις σε διαδικασίες δικαστικές 

 

54. Ο Λογοπαθολόγος συντάσσει εκθέσεις όταν αυτές ζητηθούν από τους ασθενείς/πελάτες του ή 

γονείς/κηδεμόνες ανηλίκων.  

 

55. Σε αυτές τις περιπτώσεις υποστηρίζει το όφελος του παιδιού ή και του ενήλικα, και δεν εμπλέκεται σε 

διαμάχες που δεν αφορούν και δεν εξυπηρετούν τον παραπάνω στόχο.  

 

 

ΜΕΡΟΣ X  

Κανόνες που αφορούν την συνεργασία με άλλους συναδέλφους λογοπαθολόγους ή άλλους επιστήμονες 

 

Α. Σχέσεις με συναδέλφους λογοπαθολόγους:  
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56. Η αξιοπιστία των λογοπαθολόγων βασίζεται στην ικανότητά τους και στην ακεραιότητά τους. Επομένως, 

ο λογοπαθολόγος δεν θα πρέπει να αυτοδιαφημίζεται ή να προσελκύει ασθενείς/πελάτες κάνοντας 

εγκωμιαστικά σχόλια για τις προσωπικές του ικανότητες. 

 

57. Οι τίτλοι βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών, τα αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις συνεδρίων, 

σεμιναρίων, κλπ.), καθώς και τα στοιχεία που αναφέρει σε πινακίδες, προσωπικές κάρτες, τρίπτυχα 

φυλλάδια και άλλα έντυπα, οφείλουν να ανταποκρίνονται απόλυτα σε αληθή και μόνο στοιχεία. 

 

58. Η γνωστοποίηση της έναρξης του επαγγέλματός του λογοπαθολόγου πρέπει να γίνεται με τρόπο που να 

μη θίγει την επιστήμη και την συναδελφικότητα, βασιζόμενη σε πράξεις ή δημοσιοποιήσεις που σκοπό έχουν 

τη διάκριση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 

59. Ο λογοπαθολόγος οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του λογοπαθολόγους 

της περιοχής του, διατηρώντας υψηλό επιστημονικό επίπεδο.  Ειδικότερα προς τους συναδέλφους του - μέλη 

του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, οφείλει να διατηρεί επιστημονικές σχέσεις και να 

συνεργάζεται μαζί τους για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου. Πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν 

αντιμετωπίζονται με διάθεση επίλυσης και όχι έντασης των διαφορών, και στην περίπτωση που 

δημιουργηθούν ιδιαίτερα σοβαρά γεγονότα διατηρεί και αξιοποιεί το δικαίωμα καταγγελίας στον Σύλλογο 

Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων. 

 

60. Ο λογοπαθολόγος δεν χρησιμοποιεί την αμοιβή ως μέσο ανταγωνισμού, μειώνοντάς την πέρα από τα 

προτεινόμενα από τον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων όρια, για να προσελκύσει πελάτες. 

 

61. Δημόσιες κρίσεις ή επικρίσεις εναντίον άλλων συναδέλφων του, αποβαίνουν εις βάρος τού 

επαγγέλματος, της επιστήμης και μακροχρόνια και του ιδίου του λογοπαθολόγου, που εκφράζεται 

δυσμενώς. Συνεπώς, κοινό συμφέρον αποτελεί η διαφύλαξη της σοβαρότητας και της επίλυσης των 

προσωπικών διαφορών, με προσωπικές διαδικασίες. 

 

62. Ο λογοπαθολόγος πριν ξεκινήσει συνεργασία με ασθενή/πελάτη που αποχώρησε ή παραπέμφθηκε από 

συνάδελφό του, οφείλει να επικοινωνήσει, εφ’ όσον το γνωρίζει, προηγουμένως με τον συνάδελφο και να 

τον ενημερώσει για να αποφευχθούν προβλήματα στις σχέσεις τους (δεδομένου ότι έχει ενημερωθεί ο 

ασθενής/ πελάτης). 

 

63. Λογοπαθολόγος που αποχωρεί από μία θέση εργασίας, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τον εργοδότη και 

να τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ως προς τον ασθενή/πελάτη, τον εργοδότη και τον αντικαταστάτη 

του, παραδίδοντας πλήρεις φακέλους και δίδοντας όλες τις επιστημονικές πληροφορίες, που θα βοηθήσουν 

στην απρόσκοπτη συνέχιση της θεραπείας των ασθενών/πελατών. 

 

64. Η εξαγγελία θεραπείας με μεθόδους και χρήση οργάνων ή μηχανημάτων, με σκοπό την προσέλκυση 

πελατείας, θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός. 

 

65. Η αμοιβή λογοπαθολόγων που παρακολουθούν τον ίδιο ασθενή/πελάτη, καθορίζεται από τον κάθε ένα. 

 

66. Στην περίπτωση παραπομπής περιστατικού σε άλλον συνάδελφο, η αμοιβή του δεύτερου καταβάλλεται 

προσωπικά στον ίδιο. 

 

67.  Δεν είναι αποδεκτή η αποδοχή ή προσπόριση οιουδήποτε οικονομικού οφέλους, κατά την παραπομπή 

πελάτη/πελατών σε άλλους επαγγελματίες. 
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Β. Σχέσεις προς τις εργασιακές δομές, με τις οποίες συνεργάζεται ο λογοπαθολόγος  

 

68. Ο λογοπαθολόγος ο οποίος εργάζεται σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές, θα πρέπει να αρνείται την επιβολή 

«κανόνων» ή «οδηγιών» που παρεμποδίζουν ή περιορίζουν την επαγγελματική του αυτονομία και 

ακεραιότητα. Οφείλει δε να στηρίζει τους συναδέλφους του που προσπαθούν να διατηρήσουν την καλώς 

εννοούμενη αυτονομία τους. 

 

69. Καθήκον του λογοπαθολόγου είναι η τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, όχι μόνον για τα στοιχεία 

των ασθενών/πελατών αλλά και για τα στοιχεία που αφορούν την εργασιακή δομή.  

 

70. Στοιχεία ή πληροφορίες που αντλεί ο λογοπαθολόγος από τις δομές στις οποίες εργάζεται ή από τους 

ασθενείς/πελάτες ή από συναδέλφους, δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για ιδιοτελείς σκοπούς. 

 

71. Ο λογοπαθολόγος δεν καταγράφει με τεχνικά μέσα (μαγνητόφωνο, κάμερες, κλπ.), χωρίς τη γνώση και τη 

γραπτή/συγκατάθεση του ασθενούς/πελάτη του και του εργοδότη του. 

 

72. Ο λογοπαθολόγος δεν χρησιμοποιεί στοιχεία ασθενών/πελατών για έρευνα, χωρίς τη γραπτή έγκρισή 

τους. 

 

73. Ο λογοπαθολόγος δεν προσφέρει αυτόβουλα τις υπηρεσίες του, χωρίς να υπάρχει ανάλογο αίτημα, 

ακόμη κι αν αφορά πρόσωπο του φιλικού του περιβάλλοντος. 

 

 

ΜΕΡΟΣ XI  

Διεθνείς υποχρεώσεις λογοπαθολόγων 

 

74. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου στο εξωτερικό, αυτός 

οφείλει να σέβεται τους κανόνες δεοντολογίας του κράτους στο οποίο ασκεί την επαγγελματική 

δραστηριότητα του.  

 

75. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται ή χορηγείται άδεια σε λογοπαθολόγο του εξωτερικού να ασκήσει 

επαγγελματική δραστηριότητα στην Κύπρο, οφείλει να σέβεται τους παρόντες Κανονισμούς Δεοντολογίας 

και υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, σε περίπτωση παραβίασής τους.  

 

 

ΜΕΡΟΣ XII  

Δεοντολογικοί κανόνες συμπεριφοράς των μελών του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων προς 

τον Σύλλογο, τα εκάστοτε αρμόδια  Συμβούλια του Συλλόγου και τα υπόλοιπα μέλη 

 

76. Τα μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν την 

υφιστάμενη νομοθεσία ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμος (Ν.136(Ι)/2001), τα άρθρα του 

Καταστατικού, και των Κανονισμών Δεοντολογίας.  Κάθε παράβαση των παραπάνω θεσμικών κανονισμών ή / 

και άγνοια αυτών αποτελεί παράβαση της Δεοντολογίας και είναι αιτία παραπομπής στο εκάστοτε αρμόδιο 

Συμβούλιο του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων.  
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ΜΕΡΟΣ XΙΙΙ  

Όργανα επίλυσης των διαφορών 

 

77. Αρμόδιο όργανο για την κίνηση δεοντολογικής διαδικασίας είναι κατ' αρχήν το εκάστοτε Aρμόδιο 

Συμβούλιο Εγγραφής Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, το οποίο δύναται να παραπέμψει το 

θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ακολουθηθεί η διαδικασία που 

προβλέπει το άρθρο 13 του Νόμου. 

 

78. Καταγγελίες μπορούν να γίνονται και απευθείας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που προνοείται από 

τον Νόμο.  

 

ΜΕΡΟΣ XΙV 

Διαδικασίες επίλυσης θεμάτων δεοντολογίας όταν προκύπτουν παραβιάσεις των Κανονισμών 

Δεοντολογίας 

                  

79. Μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων που θεωρούν ότι παραβιάστηκαν αρχές της 
δεοντολογίας από συνάδελφό τους, μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, 
οφείλουν  να αποστείλουν γραπτή και ενυπόγραφη επιστολή προς το Συμβούλιο Εγγραφής 
Λογοπαθολόγων, το οποίο θα αποφασίσει για τον χειρισμό της εκάστοτε καταγγελίας. 

 
80. Καταγγελία από μέλος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων για λογοπαθολόγους (μη 

μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων) γίνεται επίσης με ενυπόγραφη γραπτή 
επιστολή (Άρθρο 13, παρ.1) η οποία τεκμηριώνει με στοιχεία την καταγγελία. 

 
81. Πριν την εξέταση του θέματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων και την εξαγωγή 

απόφασης για παραπομπή ή όχι του θέματος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του Νόμου, ο καταγγέλλων δε δημοσιοποιεί τις καταγγελίες, προβαίνοντας σε πράξεις 
διασυρμού του καταγγελλόμενου, είτε εντός είτε εκτός των πλαισίων του Συλλόγου 
Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων. 

 
82. Το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων και τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου δεν 

παρεμβαίνουν και δεν λαμβάνουν υπόψη προφορικές καταγγελίες, είτε ανώνυμες είτε 
επώνυμες. 

 
83. Οποτεδήποτε περιέρχεται σε γνώση του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων και του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου ότι δυνατό: 
  

(α) Καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική 
αισχρότητα 

 
(β) Να είναι ένοχος επονείδιστου, δόλιας ή ασυμβίβαστης διαγωγής προς το επάγγελμα ή/και 
 
(γ) Να έχει ενεργήσει ή συμπεριφερθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει ή συγκρούεται με τις πρόνοιες 

των περί Δεοντολογίας των Λογοπαθολόγων Κανονισμών. 
 

84. Θέτει υπόψη του Λογοπαθολόγου αυτού εις τας χείρας του Συμβουλίου Εγγραφής 
Λογοπαθολόγων και του Πειθαρχικού Συμβουλίου στοιχεία ή τους προβληθέντες ισχυρισμούς και 
ζητά τις απόψεις του μέσα σε καθορισμένη προθεσμία. 

 
85. Το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων, αφού λάβει τις απόψεις του Λογοπαθολόγου ή μετά 

την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του να τις 
καταθέσει, εξετάσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν τη διεξαγωγή έρευνας 
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ως προς το ενδεχόμενο, ο Λογοπαθολόγος να συμπεριφέρθηκε ή ενήργησε όπως προβλέπεται 
στον Κανονισμό 5. 

 
86. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων κρίνει ότι δικαιολογείται η 

διεξαγωγή έρευνας, παραπέμπει την καταγγελία στον Υπουργό για τον σκοπό διεξαγωγής 
έρευνας και ακολουθείται η διαδικασία όπως προβλέπει το άρθρο 13 του Νόμου. 

 
 

ΜΕΡΟΣ XV 

 

87. Ο Λογοπαθολόγος οφείλει να προφυλάσσει την αξιοπιστία  του επαγγέλματος και να τηρεί τις 

αυτονόητες, αλλά και αυτοεπιβαλλόμενες, αρχές δεοντολογίας. Η παραβίαση των Κανονισμών  

Δεοντολογίας συνεπάγεται κυρώσεις που επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο σύμφωνα 

με την καθορισμένη στον Νόμο ή/και τους σχετικούς Κανονισμούς. 

 

 

88. Δυνατόν να επιβληθούν οι πιο κάτω ποινές για παράβαση του Νόμου και των Κανονισμών 

Δεοντολογίας: 

 

i. Προφορική ή γραπτή επίπληξη 

ii. Καταβολή χρηματικού ποσού με τη μορφή προστίμου που δεν υπερβαίνει τα €854,30 

(Οκτακόσια Πενήντα Τέσσερα Ευρώ και Τριάντα σεντς) 

iii. Αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου για χρονική 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια 

iv. Διαγραφή του ονόματος του από το Μητρώο 

 

 

 

 
 
 

 


