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Αριθμός 362 
Οι περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Ταμείο, Τέλη και Έντυπα) Κανονισμοί του 2005, 

οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 
των περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμων του 2001 και 2004, αφού κατατέθηκαν στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφη

μερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση 

Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

136(1) του 2001 

55(!) του 2004. 

Σuvοπτιι~ός τίτλος. 

ΕΡμηvεία. 

Ταμείο 

ΣυμβουλΙου 

Εγγραφής 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 

Το Yπoυργ!l~ό Συμβούλιο, ασ!~ιJJvτ((ς τις εξουσίες που του 

χορηγούνται από το άρθρο 24 των περί ΕγγΡαφlις 

Λσγοπαθολόγων !\Jόμωv του 2001 ι\Οι 2004, εκδίδει τους 

ακόλουθους l(αvοvισμΟIJς 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Ταμείο, Τέλη και Έντυπα) 

Κανονισμοί του 2005. 

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το ι(είμενο 

προκύπτει διαφορετική ένVΟΙQ-

«Νόμος» σημαίνει τους περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμους 

του 2001 και 2004 ή οποιοδήποτε άλΛο νόμο που τους ~ 

τροποποιεί ή τους αντικαθιστά 

«Ταμείο» σημαινει το Ταμείο Συμβουλίου Εγγραφής 

Λογοπαθολόγων, που ι(αθιδρύετα, δυνάμει του Κανονισμού 3. 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι υπάρχουν στους παρόντες 

Κανονισμούς και δεν καθορίζονται διαφορετιιω έχουν την έννοια 

που αποδίδεται σε αυτούς από το !\Ιόμο. 

3.-(1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου 

Εγγραφής Λογοπαθολόγων», το οποίο τίθεται υπό την ευθύνη κοι 

τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και το οποίο λειτουργεί 

Λογοπαθολόγων. σύμφωνα με εσωπρικούς ιωνόνες που υιοθετούνται για το σl~oπό 

αυτό από το Συμβούλιο. 



Τέλη. 

Τήρηση 

λογιστικών 

βιβλίων. 

Τύποι 

πlστοποιηTlι(ού 

εγγραφής και 

ετήσιας άδειας. 

ΠΡιίπο 

Παράρτημα. 

Δεύτερο 

Παράρτημα. 
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(2) Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από τα τέλη που 

προβλέπονται στον Κανονισμό 4 ICαI, διατίθενται σΠΟf(λεισTlί::ά γιο 

την ι:.:άλυψη δαπανUJV σχεTlfωJV με την 6σl::ηση των δυνάμει Ίου. 

Νόμου l;:σl των παρόντων ΚανοvlσμιJJΊf ιωθηl(όvτων ιωl 

αρμοδlΟTlιτων του Συμβουλίου, ιωθι.ίJς και yra την προαγωγή του 

επαγγέλματος γενικά. 

4.-(1) Το τέλος που καταβάλλεται στο Ταμείο για την έι(δοση από 

το Συμβούλιο του πιστοποιητικού εγγραφrις Λογοπαθολόγου, το 

οποίο προβλέπεται στο άρθρο 6 του Νόμου, ορίζεται στο ποσό 

των τριάντα λιριίJV. 

(2) Το τέλος έκδοσης ετήσιας άδειας άσl(ησης επαγγέλματος 

που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Νόμου ι::αθορίζεται στο ποσό 

των είκοσι λιρών και είναι πληρωτέο κατά το μήνα Δεκέμβριο 

κάθε έτους. 

5. Το Συμβούλιο μεριμνά για την τι!ιρηση όλων των 

απαιτούμενων βιβλίων κω λογαριασμών του Ταμείου, τους 

οποίους υποβάλλει ι(όθε έτος για έλεγχο σε εγκεlφψένο λογιστή. 

6.-(1) Το πιστοποιητιl\ό εγγραφής Λογοπαθολόγου εl(δίδεται 

σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Πριίπο Παράρτημα. 

(2) Η ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος ε,~δίδετσι σ(ιμφωνα 

με τον τύπο που εκτίθεται στο ΔεlJΠΡΟ Παράρτημα. 
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{ΚaVΟVf:σμδς εΨi}} 

ΚΥΠΡίΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ATU\ 

Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΙ\! ΗΟΜΟΣ 

ΟΙ ΠEP'~ ΕΓΓΡΑΦΗ! ΛOΓOΠAΘOΛOΓΩ~Ί~ 

Π~ΣTOΠOIHηKO ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ 

Ο/Η .................................................. από εγγράφεται με το 

παρόν ως Λογοπαθολόγος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθροu6 

του περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμου. 

ΑριΘμός ΜητριJJου: ........................ . 

Εκδόθηκε στη Λευκωσία στις ............................................ . 

Πρόεδρος 

Συμβουλίου Εγγραφής 

Λογοπαθολόγων 
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ΔΕΥΤΙΞΡΟ ΓΊΡiΡΑΓ;Tf-Ί:ΜΑ 

{Καvοvrσμός 6{2}} 
~.<.' :..:.: :.: . :.:.~ .. " 

ΔΗΜΟ[{ΡΛΤfΑ, 

ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΙ-\ΦΗΣ ΛΟΓΟΠΛΘΟΛΟΓΩΙ"'! ΝΟΜΟΣ 

ΟIΠΕΡ(ΕΓΓΡΑΦΗΣΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 

Ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

του εγγεγραμμένου λογοπαθολόγου 

ΌvοματεπιJJvυμο: .................................................................................................... . 

Αριθμός ΜητριίJου: ..................... .. 

Ισχύει για το έτος ......... . 

Πρόεδρος 

Συμβουλίου Εγγραφής 

Λογοπαθολόγων 


