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Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 35(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
136(Ι) του 2001
55(Ι) του 2004.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμους του 2001 και 2004
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμοι του 2001 έως 2021.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «λογοπαθολόγος» με τον ακόλουθο ορισμό:
«“λογοπαθολόγος” σημαίνει το πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόληψη,
αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας και της
επικοινωνίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής ενός προσώπου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες
που καθορίζονται στο άρθρο 8A και περιλαμβάνει λογοθεραπευτή και λογοπεδικό∙»∙ και

(β)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των
ορισμών αυτών:
68(Ι) του 1996
48(Ι) του 1998
111(Ι) του 2000
219(Ι) του 2002

«“ΚΥΣΑΤΣ” σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει του περί Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών
Πληροφοριών Νόμου∙ και
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38(Ι) του 2003
1(Ι) του 2004
26(Ι) του 2006
87(Ι) του 2009
107(Ι) του 2011
28(Ι) του 2012
30(Ι) του 2015
56(Ι) του 2016.
136(Ι) του 2015
47(Ι) του 2016
35(Ι) του 2019
54(Ι) του 2020
138(Ι) του 2020
208(I) του 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

“Φορέας” σημαίνει το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο οποίος ιδρύθηκε με βάση τις
διατάξεις του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για
Συναφή Θέματα Νόμου.».

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο:
«(α)

είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή
τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή
είναι πολίτης κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή
τέκνο πολίτη κράτους μέλους που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία∙»∙

(β)

με τη διαγραφή, στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, της λέξης «και»∙ και

(γ)

με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, του σημείου της τελείας με το
σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(ε)

έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τετρακόσιες (400) ώρες εποπτευόμενης κλινικής/πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο αξιολογημένου και πιστοποιημένου από το
Φορέα προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης που εδρεύει στην Κύπρο ή ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από το
ΚΥΣΑΤΣ, στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται από το
ίδρυμα εξωτερικού, η οποία(i) περιλαμβάνει κλινική/πρακτική άσκηση σε παιδιά και ενήλικες με αναπτυξιακές και επίκτητες-οργανικές διαταραχές και καλύπτει την πρόληψη,
αξιολόγηση, διάγνωση και παρέμβαση όλου του φάσματος διαταραχών
επικοινωνίας, που περιλαμβάνουν διαταραχές λόγου, φωνής, φωνολογίας,
απραξίας/δυσαρθρίας, σίτισης/κατάποσης, γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας και διαταραχές ροής∙
(ii) ολοκληρώνεται σε τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές δομές ή/και χώρους∙
(iii) περιλαμβάνει είκοσι πέντε (25) μέχρι πενήντα (50) ώρες παρακολούθησης,
ενώ οι υπόλοιπες ώρες αφορούν στην άμεση παροχή υπηρεσιών από τον
εποπτευόμενο φοιτητή∙
(iv) τυγχάνει εποπτείας και αξιολόγησης από πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο λογοπαθολόγων της χώρας στην οποία πραγματοποιείται
η άσκηση:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η άσκηση πραγματοποιείται στη
Δημοκρατία, η καταλληλότητα του εποπτικού προσωπικού κρίνεται από το
Φορέα κατά τη διάρκεια εξωτερικής αξιολόγησης, βάσει κριτηρίων που
θεσπίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του∙ και
(v) ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Συντονιστή/Προέδρου προγράμματος
λογοθεραπείας του πανεπιστημιακού ιδρύματος, από το οποίο απονέμεται ο
τίτλος σπουδών.».
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Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη των
νέων άρθρων 7Α
και 7Β.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 7 αυτού, των
ακόλουθων νέων άρθρων:

«Γλωσσικές
απαιτήσεις
άσκησης
επαγγέλματος.

7Α.-(1) Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου στη Δημοκρατία
απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
(2) Για τη διαπίστωση του απαιτούμενου στο εδάφιο (1) βαθμού γνώσης της
ελληνικής γλώσσας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχίας στις
εξετάσεις που διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης
και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας ή οποιασδήποτε βεβαίωσης ή πιστοποιητικού που αποδεικνύει το
επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας από άλλο αναγνωρισμένο
φορέα από τη χώρα προέλευσης του προσώπου το οποίο αιτείται την εγγραφή στο
Μητρώο.

Διαγραφή
από το Μητρώο.

7Β.-Το Συμβούλιο δύναται να διαγράψει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου λογοπαθολόγου(α)

ο οποίος ζητά τη διαγραφή του,

(β)

του οποίου το όνομα ενεγράφη στο Μητρώο λόγω πλάνης ή σφάλματος
ή ψευδούς παραστάσεως:
Νοείται ότι, στην αναφερόμενη πιο πάνω περίπτωση, παρέχεται στον
εγγεγραμμένο λογοπαθολόγο δικαίωμα ακροάσεως ενώπιον του
Συμβουλίου προς υπεράσπιση των θέσεών του,

(γ)

ο οποίος απεβίωσε, ή

(δ)

στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο:
Νοείται ότι, στην αναφερόμενη πιο πάνω περίπτωση, το εκδοθέν
πιστοποιητικό εγγραφής ακυρώνεται και ο λογοπαθολόγος υποχρεούται
να παραδώσει το ακυρωμένο πιστοποιητικό στο Συμβούλιο.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου 8Α.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 8 αυτού, του ακόλουθου
νέου άρθρου:

«Αρμοδιότητες
λογοπαθολόγου.

8Α. Οι λογοπαθολόγοι έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου και των μορφών μη
λεκτικής επικοινωνίας, καθώς και αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των γνωστικών διαταραχών επικοινωνίας και των διαταραχών
της σίτισης και κατάποσης προσώπου∙
(β) πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών
του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής ενός προσώπου, οι οποίες δυνατό να σχετίζονται με γενετικά,
αναπτυξιακά, νευρολογικά, αισθητηριακά, ψυχογενή και ψυχοκοινωνικά
αίτια∙ και
(γ) διαφώτιση και επιστημονική έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την
ανθρώπινη επικοινωνία και τις διαταραχές που σχετίζονται με αυτή.».

Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρου 9 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

196
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο:
«(2) Δεν εκδίδεται ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε εγγεγραμμένο λογοπαθολόγο, εκτός εάν εξοφλήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της άδειας αυτής, όλα τα
οφειλόμενα από αυτόν ποσά προς το Συμβούλιο.»∙ και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(5) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν ανανεώνεται, εκτός εάν, ο εγγεγραμμένος
λογοπαθολόγος συμπληρώσει είκοσι (20) μόρια επιμόρφωσης ανά τριετία από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο:
Νοείται ότι, εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος, ο οποίος φοιτά σε αξιολογημένο και
πιστοποιημένο από το Φορέα ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα απόκτησής του
πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού επιπέδου λογοπαθολογίας ή
συναφούς κλάδου, δύναται να απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμπλήρωσης των
είκοσι (20) μορίων επιμόρφωσης κατά την πρώτη τριετία που ακολουθεί την εγγραφή του
στο Μητρώο, ύστερα από σχετική αίτησή του προς το Συμβούλιο.».
Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου
αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(2) Το Συμβούλιο δύναται να επανεγγράψει στο Μητρώο λογοπαθολόγο, ο οποίος διαγράφηκε
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει αιτηθεί, μετά τη
διαγραφή του, την εκ νέου εγγραφή του στο Μητρώο, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και
νοουμένου ότι κατέβαλε το καθορισμένο από το Συμβούλιο τέλος, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ύψος του τέλους εγγραφής.».
Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή, στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, της λέξης «και»∙ και
(β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού, του σημείου της τελείας με το
σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων:
«(ε)

ρυθμίζουν τις προδιαγραφές για την υποδομή και την οργάνωση των χώρων
παροχής υπηρεσιών λογοπαθολόγου∙ και

(στ)

ρυθμίζουν τον τρόπο αξιολόγησης και τον εξοπλισμό, ανάλογα με την ηλικία και τη
διαταραχή του παθόντος.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

