
Σύντομη αναφορά στα βασικά
διαδικαστικά σημεία που 

αφορούν το επάγγελμα του 
λογοπαθολόγου στην Κύπρο, τα 

οποία είναι σημαντικό να 
γνωρίζει ένας νέος 

επαγγελματίας

Επιτροπή Νέων Επαγγελματιών ΣΥΕΛ
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Οδηγίες για απόφοιτους Λογοθεραπείας
Όλοι οι λογοθεραπευτές οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο, ανεξαρτήτως της χώρας 

αποφοίτησης τους, οφείλουν να κάνουν αίτηση για:

1. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων

2. Εγγραφή στον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων (ΣΥΕΛ)

3. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος

Ακολούθως, θα βρείτε αναλυτικά τα βήματα*, που οφείλετε να ακολουθήσετε ως  απόφοιτοι 

λογοθεραπευτές απο πανεπιστήμια Κύπρου ή πανεπιστήμια Εξωτερικού.

*Τα βήματα θα πρέπει να γίνουν με την σειρά που αναφέρονται. Δηλαδή, χωρίς αριθμό μητρώου δεν 

μπορείτε να κάνετε εγγραφή στον σύλλογο.
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Απόφοιτοι Κυπριακού Πανεπιστημίου

1. Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων (δείτε εδώ πώς).

• Όταν ενημερωθείτε για την έγκριση της εγγραφής σας, πρέπει να 
προχωρήσετε στην έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής (δείτε εδώ
πώς). Το κόστος εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων 
Λογοπαθολόγων είναι €51,26

2. Αίτηση για εγγραφή στον ΣΥΕΛ (βρείτε εδώ την ηλεκτρονική εγγραφή και την αναλυτική διαδικασία 
εδώ)

• Το κόστος εγγραφής είναι €80 και το κόστος ανανέωσης της ετήσιας 
συνδρομής είναι €60

3. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος (δείτε εδώ πώς)

• Το κόστος έκδοσης της άδειας είναι €34,17 κατά την πρώτη έκδοσή 
της αλλά και κατά την ετήσια ανανέωσή της
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https://www.strc.org.cy/registration-in-the-cyprus-register-of-speech-language-pathologists-gr/
https://www.strc.org.cy/index/
https://speechtherapy.org.cy/eggrafi_ananeosi/
https://speechtherapy.org.cy/wp-content/uploads/2021/04/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A3%CE%A5%CE%95%CE%9B_%CE%91%CF%80%CF%812021.pdf
https://www.strc.org.cy/professional-licence-gr-2/


Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Εξωτερικού

1. Αίτηση στο ΚΥΣΑΤΣ για πιστοποιητικό ισοτιμίας (δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ). Η
διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από 3 μέχρι 6 μήνες

2. Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων (δείτε εδώ πώς).

o Όταν ενημερωθείτε για την έγκριση της εγγραφής σας, πρέπει να προχωρήσετε στην έκδοση του 
Πιστοποιητικού Εγγραφής (δείτε εδώ πώς). Το κόστος εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων 
Λογοπαθολόγων είναι €51,26

3. Αίτηση για εγγραφή στον ΣΥΕΛ (βρείτε εδώ την ηλεκτρονική εγγραφή και την αναλυτική 
διαδικασία εδώ)

• Το κόστος εγγραφής είναι €80 και το κόστος ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής είναι €60

4. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος (δείτε εδώ πώς)

• Το κόστος έκδοσης της άδειας είναι €34,17 κατά την πρώτη έκδοσή της αλλά και κατά την ετήσια 
ανανέωσή της
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https://www.kysats.ac.cy/index.php/el/
https://www.strc.org.cy/registration-in-the-cyprus-register-of-speech-language-pathologists-gr/
https://www.strc.org.cy/index/
https://speechtherapy.org.cy/eggrafi_ananeosi/
https://speechtherapy.org.cy/wp-content/uploads/2021/04/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A3%CE%A5%CE%95%CE%9B_%CE%91%CF%80%CF%812021.pdf
https://www.strc.org.cy/professional-licence-gr-2/


Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Ο κάθε νέος/α λογοθεραπευτής/ρεια καλείται όπως κάνει εγγραφή στις 
κοινωνικές ασφαλίσεις ακολουθώντας το πιο κάτω βήματα:

• https://sisweb.mlsi.gov.cy/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf
%ce%af-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7%cf%82/

• επιλογή ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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https://sisweb.mlsi.gov.cy/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%ce%af-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7%cf%82/
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• Να ακολουθήσει τα βήματα εγγραφής που περιέχει ο «οδηγός 
εγγραφής»

• Σε περίπτωση όπου τα έσοδα που αναγράφονται στο σύστημα δεν 
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, ΠΡΕΠΕΙ να καταχωρηθεί μέσα 
στο σύστημα ΕΝΣΤΑΣΗ που να φανερώνει τα πραγματικά έσοδα 
του/της κάθε ειδικού. 

• Για περαιτέρω βοήθεια υπάρχει λίστα με τηλέφωνα ανά πόλη στον πιο 
κάτω σύνδεσμο

• Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης - Σύστημα Πληρωμής Εισφορών 
στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών 
(mlsi.gov.cy)
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https://sisweb.mlsi.gov.cy/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b5%ce%be%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/


Εμπορική Επωνυμία:

• Όταν ένα πρόσωπο διεξάγει εργασία με επωνυμία η οποία δεν 
αποτελείται από το πραγματικό του επώνυμο συνοδευόμενο 
από το όνομα του ή το αρχικό του ονόματος του, τότε το 
πρόσωπο αυτό είναι υπόχρεο να εγγράψει την επωνυμία στον 
Έφορο.

• Από την άλλη αν αυτό το μέλος χρησιμοποιεί στην επωνυμία το 
επίθετο του μαζί με το όνομα του ή το αρχικό του ονόματος 
του τότε δεν είναι υπόχρεο να εγγράψει εμπορική επωνυμία.
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Εμπορική Επωνυμία - Παραδείγματα [2]:

Μέλος επ' ονόματι Κωνσταντίνος Νικολάου.

• ΛόγοΕπικοινωνία Θεραπευτικό και εκπαιδευτικό κέντρο = Είμαι υπόχρεος 
να το εγγράψω ως εμπορική επωνυμία

• Νικολάου ΛογοΕπικοινωνία Θεραπευτικό κέντρο = Είμαι υπόχρεος να το 
εγγράψω ως επωνυμία (μόνο επίθετο χωρίς αρχικό Ονόματος ή πλήρες 
Όνομα)

• Κ. Νικολάου ΛογοΕπικοινωνία Θεραπευτικό κέντρο = Δεν είμαι υπόχρεος 
να εγγράψω εμπορική επωνυμία (Επίθετο και αρχικό Ονόματος)

• Κωνσταντίνος Νικολάου ΛογοΕπικοινωνία Θεραπευτικό κέντρο = Δεν 
είμαι 

υπόχρεος να εγγράψω εμπορική επωνυμία (Επίθετο και πλήρες Όνομα)

• Κωνσταντίνος Νικολάου Λογοθεραπευτικό Κέντρο = Δεν είμαι υπόχρεος 
να 

εγγράψω εμπορική επωνυμία (Επίθετο και πλήρες Όνομα)
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Γενικό Σύστημα Υγείας

Οδηγίες Εγγραφής:

• Δημιουργία λογαριασμού στο Περιβάλλον Εκπαίδευσης (ΠΕ):

ΓεΣΥ-Εγγραφή / GHS-Registration (gesy.org.cy)
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https://registration.trn.gesy.org.cy/#/registration


• Εγγραφή ως παροχέας στο (ΠΕ):

Login Form (gesy.org.cy)

*Σημαντικό να μην αναγράφονται τα πραγματικά σας στοιχεία διότι το 
περιβάλλον είναι εικονικό. 
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https://login.trn.gesy.org.cy/?bmctx=9BBDC93A77E5580628ECCC3E8F2067F9A01CDF062CAE2EE012917698D7FE6F26&password=secure_string&contextType=external&username=string&challenge_url=https://login.trn.gesy.org.cy/&request_id=8875521273573007902&authn_try_count=0&locale=el&resource_url=http://providers.trn.gesy.org.cy/


• Μετά την έγκρισή σας από τον ΟΑΥ:

• Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μάθησης:

• https://lms.vinciworks.com/HIOCyprus/
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https://lms.vinciworks.com/HIOCyprus/


Προδιαγραφές για την ένταξη
Λογοπαθολόγων στο ΓΕΣΥ:
Χώρος αναμονής

Καναπές – Καρέκλες

Χώρος υγιεινής

Τουαλέτα – Νιπτήρας

Αίθουσα Λογοθεραπείας

Καράλληλος χώρος εξέτασης – θεραπείας

Εκτυπωτής, σαρωτής, συσκευή δημιουργίας αντιγράφων

ηλεκτρονικός υπολογιστής με λογισμικά προγράμματα

εφαρμογή περιήγησης διαδικτύου 

αναγνώριση αρχείων τύπου PDF
14



Αίθουσα Λογοθεραπείας:

Ευρυζωνική σύνδεση με διαδίκτυο (τουλάχιστον 5Mbps)

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κινητό τηλέφωνο από παροχέα Δημοκρατίας

Ένδειξη Σύμβλησης με το ΓΕΣΥ για παροχή υπηρεσιών

Μέσα για ασφαλή αποθήκευση των αρχείων και άλλων εγγράφων

Σύστημα κλιμαστισμού και φωτισμού

Επιγραφή με το όνομα και την ειδικότητά σας

Εξοπλισμός για κάθε ηλικία

Μέσα καταγραφής στοιχείων (μαγνητόφωνο, χρονόμετρο, κάμερα)
15

Προδιαγραφές για την ένταξη
Λογοπαθολόγων στο ΓΕΣΥ:
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Αίθουσα Λογοθεραπείας:

Σταθμισμένες διαγνωστικές εκθέσεις

Κατάλληλα μέσα αξιολόγησης

Κατάλληλα μέσα θεραπείας

Πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο των Λογοπαθολόγων

Ενεργό Μέλος του Συλλόγου των Λογοπαθολόγων

Έγκυρη Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (για Φόρο Εισοδήματος)

Προδιαγραφές για την ένταξη
Λογοπαθολόγων στο ΓΕΣΥ:



• Ασφάλιση Νέων Επαγγελματιών υγείας:

Θα αποσταλούν από τον Σύλλογο προσφορές

H Ασφάλιση Νέων Επαγγελματιών υγείας είναι απαραίτητη 
ΠΡΙΝ την ένταξη του λογοθεραπευτή στο ΓΕΣΥ.
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Προδιαγραφές για την ένταξη
Λογοπαθολόγων στο ΓΕΣΥ:



Εισηγήσεις για διαμόρφωση Γραφείου 
Λογοθεραπείας
1. Γραφείο Λογοθεραπείας:

• Γραφείο Υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών Να είναι αναρτημένα το Δίπλωμα
Λογοπαθολόγου, το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο των Εγγεγραμμένων
Λογοπαθολόγων Κύπρου, η ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος για το τρέχον
έτος, η έγκριση λειτουργίας από την Υγειονομική Υπηρεσία και Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Επίσης στο γραφείο πάντα αναρτάται ο τιμοκατάλογος έτσι ώστε, να γνωστοποιούνται σε
όλους τους ενδιαφερόμενους οι ενδεικτικές χρεώσεις που έχουν ψηφιστεί σε ολομέλεια
του ΣΥΕΛ. Πάντοτε εκδίδουμε αποδείξεις για πληρωμές που έχουμε δεχθεί και κρατάμε
λεπτομερή αρχεία των εσόδων και εξόδων μας.

• Αίθουσα αναμονής: κατάλληλος χώρος υποδοχής για τον χώρο που διατηρείτε.

• Βιβλιοθήκη και αποθηκευτικός χώρος για υλικά και θεραπευτικό υλικό.

• Τεχνική Υποστήριξη με Η/Υ , εκτυπωτή, τηλέφωνα, φαξ, κλπ.
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Αίθουσα Θεραπείας:

• Ένα μικρό τραπεζάκι κατάλληλο για μικρά παιδιά και καρεκλίτσες

• Ένα μεγάλο, κανονικού μεγέθους τραπέζι για ενήλικες και μεγάλα παιδιά (αν 
ασχολείστε με ενήλικες) 

• Ένα λευκό πίνακα για γραφή και έναν πίνακα ανακοινώσεων (με φελλό) για 
αναρτήσεις των εργασιών των παιδιών ή άλλες δράσεις θεραπευτικού περιεχομένου 

• Χώρος για παιγνίδι στο πάτωμα με τον ανάλογο εξοπλισμό 

• Καθρέφτης στον τοίχο 

• Καλό φωτισμό (λευκό φωτισμό) 

• Παράθυρα ασφαλείας (αν είναι σε όροφο) 

• ‘Τwo-way mirror’ προαιρετικό, αλλά πολύ βολικό και επαγγελματικό για άτομα που 
ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην εκπαίδευση νέων. 

• Χρήση προσωπικών, ατομικών καρτών επίσκεψης καθώς και ταμπέλα με το όνομα 
και το επάγγελμά μας.

• Οποιαδήποτε ανάρτηση ταμπέλας για τον χώρο γραφείου θα πρέπει να είναι 
διακριτική και να ακολουθεί τους κανονισμούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου 
Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα 
του Συλλόγου (www.speechtherapy.org.cy ) 19

Εισηγήσεις για διαμόρφωση Γραφείου 
Λογοθεραπείας

http://www.speechtherapy.org.cy/


Εισηγήσεις για προώθηση και προβολή του 
επαγγέλματός μας.

1. Αναζητήστε καθοδήγηση.

Στα πρώτα σας βήματα ενδέχεται να υπάρξουν προτάσεις οι οποίες δεν θα 
επιφέρουν συμφωνία, μην απογοητευτείτε, μην το πάρετε προσωπικά. Απλά 
εντατικοποιήστε τις προσπάθειες σας.

Επίσης τα επαγγελματικά σας βήματα, πρέπει να συνάδουν και να ακολουθούν τον 
κώδικά δεοντολογίας, οπότε εκεί και όπου υπάρχουν απορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε σε άλλους συναδέλφους ή στην επιτροπή, για καλύτερη καθοδήγηση. 

2. Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας και όχι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

«Η προσωπική άμεση επικοινωνία ίσως να είναι πιο αποτελεσματική από τη 
γραπτή επικοινωνία. Σε κάποιες περιπτώσεις το να μιλήσετε άμεσα τηλεφωνικώς 
με κάποιον μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικό από π,χ. το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.»
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3. Εξασκηθείτε. Βρείτε κάποιον φίλο ή έμπιστο συνάδελφο και μιλήστε μαζί 
του, για τις ιδέες σας προσπαθώντας να βρείτε τον καταλληλότερο τρόπο 
προώθησης. 

4. Ενδιαφερθείτε προσωπικά. Βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στην 
ανθρώπινη φύση του επαγγέλματός μας (λειτούργημα) και ανάμεσα στην 
οικονομική φύση (βιωσιμότητα). 

5. Επαναλάβετε τακτικά τα πιο πάνω βήματα. Εντάξετε τα πάραπάνω 
βήματα στην ρουτίνα της επαγγελματικής σας καθημερινότητας. Η στιγμιαία 
ασχολία με τα πάραπανω σε στιγμή κρίσης, δεν θα είναι η αποδοτικότερη. 
Διατηρείστε μια σταθερότητα στην ποιότητα και στην προβολή της δουλειάς 
σας.
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Εισηγήσεις για προώθηση και προβολή του 
επαγγέλματός μας.



Εισηγήσεις για προώθηση και προβολή του 
επαγγλέματός μας.
6. Ακολουθείστε τον Κώδικα Δεοντολογίας, για προώθηση και προβολή του επαγγέλματός μας.

Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ως προς το τι είναι επιτρεπτό στα πλαίσια προβολής και
προώθησης του επαγγέλματός μας. Ανατρέξτε και να μελετήστε τα σχετικά σημεία του Κώδικα
δεοντολογίας.

• π.χ. Είναι επιτρεπτό να γνωστοποιήστε την έναρξη της επαγγελματικής σας στέγης ΑΛΛΑ δεν
είναι επιτρεπτό να το γνωστοποιήσετε μέσω διαφημιστικών φυλλαδίων.

7. Επικοινωνήστε με ειλικρίνεια με τους πελάτες/ασθενείς σας.

• π.χ. Είμαι ειλικρινής στους όρους συνεργασίας μεταξύ εμού και του ασθενή μου. 

8. Δείξτε προς τα έξω τον επαγγελματισμό σας.

• π.χ. Είμαι ειλικρινής στο τι μπορώ να προσφέρω εξ αρχής στα πλαίσια της επαγγελματικής μου 
δράσης.

9. Ξεκινήστε με το λογότυπο σας, τις επαγγελματικές σας κάρτες.
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