
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 

 

 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 

  

 «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 

1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης 

διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 

επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών 

ετών», όπως αυτή τροποποιήθηκε (ΕΕ L 019 της 

24/1/1989, σελ. 16-23), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

68(Ι) του 1995 

104(Ι) του 1996 

17(Ι) του 1999. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής 

Επαγγελματιών Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του  

2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής 

Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμους του 1995 έως 1999 

(που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Εγγραφής Επαγγελματιών  Ψυχολόγων 

Νόμοι του 1995 έως 2004. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά: 

  

 "´Eφορος" σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 5Α για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου· 
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 "κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία· 

  

 

 

68(Ι) του 1996 

48(Ι) του 1998 

111(Ι) του 2000 

219(Ι) του 2002 

38(Ι) του 2003 

1(Ι) του 2004. 

"ΚΥΣΑΤΣ" σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών, που ιδρύθηκε δυνάμει των περί 

Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 

Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής 

Σχετικών Πληροφοριών Νόμων του 1996 έως 2004· 

  

 "Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει 

τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που 

υπογράφθηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου του 1992, όπως 

αυτή εκάστοτε τροποποιείται· 

  

 "τρίτη χώρα" σημαίνει κάθε κράτος, το οποίο δεν είναι 

κράτος μέλος. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (6), αμέσως μετά 

το εδάφιο (5) αυτού: 

  

 «(6)  Για σκοπούς διορισμού του πρώτου Συμβουλίου μετά 

την έναρξη της ισχύος του περί Εγγραφής Επαγγελματιών 

Ψυχολόγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004, ισχύουν οι 

διατάξεις του εδαφίου (2).». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου 
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νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

άρθρου 5Α: 

  

 «Διορισμός 

Εφόρου. 

5Α.  Εντός δύο μηνών από την έναρξη της 

ισχύος του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό 

Συμβούλιο διορίζει, με γνωστοποίηση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, Έφορο για σκοπούς άσκησης 

των εξουσιών που προβλέπει ο παρών 

Νόμος.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

Νόμου. 

 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως- 

 (α)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της 

φράσης «Το Συμβούλιο καταρτίζει μέσα σε τριάντα 

μήνες από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, και, μετέπειτα, τηρεί,» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή), με τη φράση «Ο Έφορος 

καταρτίζει, μέσα σε δέκα μήνες από την ημερομηνία 

του διορισμού του,»· 

  

 (β)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, των 

λέξεων «Το Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή) με τις 

λέξεις «Ο Έφορος»· και 
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 (γ)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της 

φράσης «μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου» (τρίτη και 

τέταρτη γραμμή), με τη φράση «μέσα σε δώδεκα 

μήνες, από την ημερομηνία διορισμού του 

Συμβουλίου δυνάμει  του παρόντος Νόμου,». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)    Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού  αμέσως 

μετά τη λέξη «Συμβούλιο», (δεύτερη γραμμή), 

κόμματος, και των λέξεων «μέσω του Εφόρου,». και 

  

 (β)   με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού   της 

φράσης «Σε περίπτωσης αποδοχής της αίτησης το 

Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Σε 

περίπτωσης αποδοχής της αίτησης από το 

Συμβούλιο, ο Έφορος». 

   

Αντικατάσταση  

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο  8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Προσόντα 

για εγγραφή 

στο 

Μητρώο. 

8. (1)  Κάθε πρόσωπο δικαιούται να 

εγγραφεί στο Μητρώο, αν ικανοποιήσει το 

Συμβούλιο ότι: 
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     (α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή 

κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής του είναι σύζυγος πολίτη της 

Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη 

διαμονή του στην Κύπρο ή είναι 

υπήκοος κράτους μέλους.
 

  

  (β) δεν έχει καταδικαστεί, τα τελευταία 

πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο 

ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη 

τιμιότητας.  

  

   (γ) είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας 

και μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης 

(masters) σε κλάδο της 

εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 

διάρκειας τουλάχιστον τριών 

ακαδημαϊκών ετών, εκ των οποίων 

το ένα τουλάχιστο να είναι 

εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 

χιλίων πεντακοσίων ωρών και το 

μεταπτυχιακό αυτό προσόν να έχει 

αποκτηθεί σε πρόγραμμα το οποίο, 

στη χώρα που διεξήχθη, πληρεί τα 

απαραίτητα ακαδημαϊκά κριτήρια 

που επιτρέπουν στον υποψήφιο να 

διεκδικήσει άδεια εξασκήσεως του 

επαγγέλματος του Ψυχολόγου στη 

χώρα αυτή:    

     

         Νοείται ότι: 
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      (αα) σε περίπτωση 

αμφιβολίας για την 

ακαδημαϊκή 

αναγνώριση τίτλου 

σπουδών 

οποιουδήποτε αιτητή, 

το Συμβούλιο μπορεί 

να απευθύνεται στο 

ΚΥΣΑΤΣ για 

γνωμοδότηση. 

     

      (ββ)  

 

 

 
 

 

 

 

 

179(Ι) του 2002. 

σε περίπτωση 

υποβολής αιτήσεων για 

εγγραφή πολιτών 

κρατών μελών στο 

Μητρώο, 

ικανοποιούνται και οι 

διατάξεις του περί 

Γενικού Συστήματος 

Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου του 

2002. 

   

   (2) Πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει τα 

προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 

(γ) του εδαφίου (1) μπορεί να εγγραφεί ως 

επαγγελματίας ψυχολόγος, αν ικανοποιήσει το 

Συμβούλιο ότι – 
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(α) κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται 

από τις παραγράφους (α) και (β) του 

εδαφίου (1) και κατά ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του παρόντος 

νόμου είναι κάτοχος πτυχίου για την 

απόκτηση του οποίου η Ψυχολογία 

αποτέλεσε το κύριο θέμα και 

μεταπτυχιακού προσόντος σε κλάδο 

της επαγγελματικής Ψυχολογίας 

διάρκειας δύο τουλάχιστο χρόνων που 

να περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση 

διάρκειας τουλάχιστον εννέα μηνών. 

   

    (β) κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται 
από τις παραγράφους (α) και (β) του 
εδαφίου (1) και 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104(Ι) του 1996 

είναι κάτοχος πτυχίου και 
μεταπτυχιακού τίτλου σε 
κλάδο της Ψυχολογίας 
διάρκειας ενός, 
τουλάχιστον, έτους και 
αποδεδειγμένα ασκούσε 
το επάγγελμα του 
Ψυχολόγου για τρία, 
τουλάχιστον, χρόνια πριν 
από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του 
περί Εγγραφής 
Επαγγελματιών 
Ψυχολόγων 
(Τροποποιητικού) Νόμου 
του 1996, ή 
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(ii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104(Ι) του 1996. 

είναι κάτοχος προσόντος 

επιπέδου τουλάχιστον 

masters διάρκειας 

τουλάχιστον τεσσάρων 

χρόνων, το οποίο 

αποκτήθηκε στα πλαίσια 

συνεχούς προγράμματος 

σπουδών και 

αποδεδειγμένα ασκούσε το 

επάγγελμα του Ψυχολόγου 

για τρία, τουλάχιστον, 

χρόνια πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Εγγραφής 

Επαγγελματιών 

Ψυχολόγων 

(Τροποποιητικού) Νόμου 

του 1996, ή 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(iii)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104(Ι) του 1996. 

είναι κάτοχος πτυχίου στη 

Ψυχολογία διάρκειας 

τουλάχιστο τριών χρόνων 

και αποδεδειγμένα 

ασκούσε το επάγγελμα του 

Ψυχολόγου για πέντε, 

τουλάχιστον, χρόνια πριν 

από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του 

περί Εγγραφής 

Επαγγελματιών 

Ψυχολόγων 

(Τροποποιητικού) Νόμου 

του 1996, ή 
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(iv)  

 

 

104(Ι) του 1996. 

κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του 

περί Εγγραφής 

Επαγγελματιών 

Ψυχολόγων 

(Τροποποιητικού) Νόμου 

του 1996, είναι κάτοχος 

προσόντος επιπέδου 

τουλάχιστον masters, 

διάρκειας τουλάχιστον 

πέντε χρόνων, το οποίο 

αποκτήθηκε στα πλαίσια 

συνεχούς προγράμματος 

σπουδών και στο οποίο να 

περιλαμβάνεται και 

πρακτική άσκηση 

διάρκειας τουλάχιστον 

εννέα μηνών, ή 

    

   (v) είναι κάτοχος πτυχίου 

Ψυχολογίας και 

μεταπτυχιακού τίτλου σε 

κλάδο της επαγγελματικής 

Ψυχολογίας διάρκειας 

ενός, τουλάχιστον, έτους 

και ικανοποιήσει το 

Συμβούλιο ότι: 
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   (αα) αποδεδειγμένα ασκούσε το 

επάγγελμα του Ψυχολόγου 

για ένα, τουλάχιστον, έτος 

πριν από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του 

παρόντος νόμου, και 

    

   (ββ) συμπλήρωσε, εντός δύο 

ετών από την έναρξη της 

ισχύος του παρόντος 

νόμου, δύο χιλιάδες (2000) 

ώρες εργασίας ως 

εκπαιδευόμενος 

ψυχολόγος  κάτω από την 

εποπτεία επαγγελματία 

ψυχολόγου, 

εγγεγραμμένου με βάση τα 

αναφερόμενα στο (1) (γ) ή 

(2) (α) ή (2) (β) (i) 

προσόντα, και 

    

   (γγ) πέτυχε σε γραπτές 

εξετάσεις που 

καθορίζονται από το 

Συμβούλιο και 
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    (δδ) υποβάλει προς το 

Συμβούλιο σχετική αίτηση, 

μέσα σε έξι μήνες από την 

έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, για 

εγγραφή σε ειδικό 

κατάλογο που τηρείται από 

το Συμβούλιο για την 

καταχώριση των ονομάτων 

των εποπτών και των 

εποπτευομένων, καθώς 

και άλλες πληροφορίες 

που το Συμβούλιο κρίνει 

απαραίτητες. 

    

    (vi) είναι κάτοχος πτυχίου 

Ψυχολογίας και ικανοποιήσει το 

Συμβούλιο ότι: 

    

     (αα) αποδεδειγμένα ασκούσε το 

επάγγελμα του Ψυχολόγου 

για ένα, τουλάχιστον, έτος 

πριν από την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, και 
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    (ββ) Συμπλήρωσε, εντός τριών 

ετών από την έναρξη της 

ισχύος του παρόντος 

Νόμου, τρεις χιλιάδες  

(3000) ώρες εργασίας ως 

εκπαιδευόμενος 

ψυχολόγος κάτω από την 

εποπτεία επαγγελματία 

ψυχολόγου, του ιδιωτικού 

ή του δημόσιου τομέα, 

εγγεγραμμένου με βάση τα 

αναφερόμενα στο εδάφιο 

(1)(γ) ή στο εδάφιο (2)(α) ή 

εδάφιο (2)(β)(i) προσόντα: 

   
           Νοείται ότι στην 

περίπτωση προσώπων 

που αποδεδειγμένα 

ασκούν το επάγγελμα, οι 

ώρες εποπτευόμενης 

εργασίας μειώνονται, 

αναλόγως του χρόνου 

άσκησης του 

επαγγέλματος, αλλά σε 

καμιά περίπτωση δεν είναι 

λιγότερες των χιλίων 

ωρών,  και 

      

    (γγ) πέτυχε σε γραπτές 

εξετάσεις που διεξάγονται 

από το Συμβούλιο:  
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           Νοείται ότι η ύλη των 

εξετάσεων καθορίζεται εκ 

των προτέρων από το 

Συμβούλιο με σκοπό να 

διαπιστωθεί η 

επαγγελματική επάρκεια 

των εξεταζομένων, και  

   

    (δδ) υποβάλει προς το 

Συμβούλιο σχετική αίτηση, 

μέσα σε έξι μήνες από την 

έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου, για 

εγγραφή σε ειδικό 

κατάλογο που τηρείται 

από το Συμβούλιο για την 

καταχώρηση των 

ονομάτων των εποπτών 

και των εποπτευομένων, 

καθώς και άλλες 

πληροφορίες που το 

Συμβούλιο κρίνει 

απαραίτητες. 
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   (vii) Κατά την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος του παρόντος Νόμου 

κατέχει πτυχίο Ψυχολογίας και 

είναι εγγεγραμμένος ή έχει 

εξασφαλίσει εγγραφή σε 

πρόγραμμα σπουδών της 

επαγγελματικής ψυχολογίας, 

διάρκειας τουλάχιστον δύο 

χρόνων, που να περιλαμβάνει 

και πρακτική άσκηση διάρκειας 

τουλάχιστον εννέα μηνών.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

  «(1)  Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες ψυχολόγοι 

δικαιούνται να δηλώνουν την ειδικότητα της Ψυχολογίας η 

οποία αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του 

μεταπτυχιακού τους προσόντος.».  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠ/ΓΧ 
23.01.031.2004 
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