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Φοιτητές Λογοθεραπείας 
 

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, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:  

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 ΗΠΑ 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, στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου 
Εγγραφής Λογοπαθολόγων (www.strc.org.cy) μπορείτε να δείτε το Μητρώο με όλους 
τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους στην Κύπρο και από ποια πανεπιστήμια 
αποφοίτησαν. Συστήνεται όπως ο/η υποψήφιος/α φοιτητής/τρια να επικοινωνήσει με 
το ΚΥΣΑΤΣ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) και να ρωτήσει για το 
ποια πανεπιστήμια ή προγράμματα λογοθεραπείας είναι εγκεκριμένα από το ΚΥΣΑΤΣ. 
 
 
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 
πληροί, έστω και με μεταπτυχιακό, 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. Πού μπορώ να εργοδοτηθώ με την ολοκλήρωση του πτυχίου μου στη 
Λογοθεραπεία; 
Απ.  Στην Κύπρο είναι τρεις οι κατηγορίες / επιλογές για εργοδότηση:  

1. Υπουργείο Υγείας,  
2. Υπουργείο Παιδείας  
3. Ιδιωτικός τομέας 

http://www.strc.org.cy/
https://www.strc.org.cy/wp-content/uploads/2019/04/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F-%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%98%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5-05-3-2019.pdf
http://www.kysats.ac.cy/index.php/el/
mailto:info@strc.org.cy
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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; 
Απ.  Μέλη του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων μπορούν να εγγραφούν μόνο 
εγγεγραμμένοι λογοπαθολόγοι, δηλ. που όσοι 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 (δηλ. 20 αντί 60 ευρώ).  Για την εγγραφή 
ως «έκτακτο» μέλος κάντε κλικ εδώ.  Ως έκτακτα μέλη θα μπορείτε να ενημερώνεστε για 
σεμινάρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος όμως δεν θα 
έχετε το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» ούτε θα μπορείτε να είστε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών Εργασίας. 
 
 
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. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.eey.gov.cy. 
 
 
Ερ.  Τι χρειάζομαι για να ασκώ νόμιμα το επάγγελμα του λογοπαθολόγου στην Κύπρο; 
Απ. Χρειάζεστε 3 πράγματα: 

1. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων 
2. Εγγραφή στον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων 
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Τα βήματα αυτά γίνονται με την πιο πάνω σειρά, το ένα μετά το άλλο, και όχι όλα μαζί. 
 
 

 
 
 

https://speechtherapy.org.cy/eggrafi_ananeosi/
http://www.eey.gov.cy/
https://www.strc.org.cy/registration-in-the-cyprus-register-of-speech-language-pathologists-gr/
https://speechtherapy.org.cy/eggrafi_ananeosi/
https://www.strc.org.cy/professional-licence-gr-2/

