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Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημο

σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 68(1) του 1995 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Συνοπτικός 
Ψυχολόγων Νόμος του 1995. τίτλος· 

ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το Ερμηνεία, 
κείμενο— 

«εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος» σημαίνει επαγγελματία 
■ψυχολόγο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο· 

«επαγγελματίας ψυχολόγος» σημαίνει ψυχολόγο ο οποίος κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του χρησιμοποιεί ψυχολογικές τεχνικές, έρευνες ή 
παρεμβάσεις (εκτός της διδασκαλίας και των δημοσιεύσεων) οι οποίες 
δείχνουν εκ των προτέρων ότι θα έχουν άμεσο και προσωπικό όφελος ή 
άμεση επίδραση στα ενδιαφέροντα ατόμων ή ομάδων ατόμων στα οποία θα 
εφαρμοστούν 

«επαγγελματική ψυχολογία» σημαίνει την παρατήρηση, περιγραφή, εκτί

μηση, ερμηνεία και αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς με την εφαρ

μογή των αρχών, μεθόδοον και διαδικασιών της Ψυχολογίας, με σκοπό την 
πρόληψη ή εξάλειψη συμπτωματικής, δυσπροσάρμοστης ή ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς και την αναβάθμιση των διαπροσωπικών σχέσεων, της 
προσαρμογής στην εργασία και τη ζωή, της προσωπικής αποτελεσματικό

τητας, της συμπεριφορικής υγείας και της ψυχικής υγείας και περιλαμ

βάνει, αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση ψυχολογικών τεστ και εκτίμηση 
και μέτρηση προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως η νοημοσύνη, η προσω

πικότητα, οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και οι νευροψυχολο

γικές λειτουργίες, συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, ύπνωση, βιοεπανατροφο

δότηση και συμπεριφορική ανάλυση και θεραπεία, διάγνωση και χειρισμό 
των ψυχικών και συναισθηματικών διαταραχών και αναπηριών, του αλκο

ολισμού και της κατάχρησης ουσιών, των διαταραχών της συνήθειας ή της 
διαγωγής, καθώς επίσης και των ψυχολογικών πτυχών της φυσικής ασθέ

νειας, των ατυχημάτων, των τραυματισμών ή της αναπηρίας και ψυχοεκ

παιδευτική εκτίμηση, θεραπεία και συμβουλευτική, οι δε ψυχολογικές 
υπηρεσίες μπορεί να προσφερθούν σε άτομα, οικογένειες, ομάδες ή το 
κοινό. 
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«καθορισμένος» σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς που εκδίδονται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και «καθορίζεται» ερμηνεύεται ανάλογα· 

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων το οποίο 
τηρείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· 

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχο

λόγων, το οποίο καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου· 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας. 

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος 
του επαγγελματία ψυχολόγου. 

ΜΕΡΟΣ Π—ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

ίδρυση και 4.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων 
Συμβουλίου. ( π σ υ σ τ ο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο») το οποίο απαρτίζεται από 

πρόσωπα που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εξής: 
(α) Τρεις εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους, οι οποίοι κατέ

χουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, και 
(β) τέσσερις εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους οι οποίοι 

εκλέγονται για το σκοπό αυτό από τη γενική συνέλευση του Συνδέ

σμου Ψυχολόγων Κύπρου και υποδεικνύονται στο Υπουργικό 
Συμβούλιο. 

(2) Το Συμβούλιο συγκροτείται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. Για την πρώτη συγκρότηση του 
Συμβουλίου ισχύουν τα πιο κάτω: 

(α) Τα δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) διοριζόμενα 
πρόσωπα επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ 
προσώπων τα οποία κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της 
Δημοκρατίας και, κατά την κρίση του, δικαιούνται να εγγραφούν 
στο Μητρώο· 

(β) τα δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) διοριζόμενα 
πρόσωπα επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ των 
προσώπων τα οποία ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμα του επαγγελ

ματία ψυχολόγου και, κατά την κρίση του, δικαιούνται να εγγρα

φούν στο Μητρώο: 
Νοείται ότι τα δυνάμει της παρούσας παραγράφου διοριζόμενα πρόσωπα 

θα κατέχουν το αξίωμα τους μέχρι του διορισμού των προσώπων που θα 
υποδειχθούν από το Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου. 

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν έναν από αυτούς ως τον Πρόεδρο 
του. 

(4) Τα ονόματα των προσώπων τα οποία απαρτίζουν το Συμβούλιο δημο

σιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
(5) Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής. 

Εφαρμογή 
του παρόντος 
Νόμου. 
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5.—(1) Το Συμβούλιο συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από Λειτουργία 
τον Πρόεδρο του, τέσσερα δε παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία. Συμβουλίου 

(2) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προεδρεύει 
αυτών, σε περίπτωση δε απουσίας του Προέδρου από τη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου τα παρόντα μέλη εκλέγουν έναν από αυτούς για να προεδρεύσει 
της συνεδρίασης. 

(3) Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου 
αν το ζητήσουν δύο τουλάχιστο μέλη του. 

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. 
(5) Τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία 

μπορούν να παραιτηθούν όποτε θέλουν από τη θέση τους με επιστολή που να 
απευθύνεται, στη μεν περίπτωση του Προέδρου προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο, στη δε περίπτωση των άλλων μελών προς τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να τερματίσει το διορισμό οποιου

δήποτε μέλους το οποίο διορίζεται δυνάμει της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 4. 

(7) Το Συμβούλιο λειτουργεί ανεξάρτητα από χηρεία οποιασδήποτε 
θέσης του. 

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο 
ρυθμίζει τα σχετικά με τις εργασίες του, καθορίζει τα σχετικά με τη 
σύγκληση των συνεδριάσεων του, τη διδομένη για το σκοπό αυτό ειδο

ποίηση, τη διαδικασία που τηρείται κατά τις συνεδριάσεις και τον τρόπο 
τήρησης των πρακτικών. 

ΜΕΡΟΣ III—ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

6.—(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει, μέσα σε δώδεκα μήνες από της ημερομη Μητρώο, 
νίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, και, μετέπειτα, τηρεί, Μητρώο 
Επαγγελματιών Ψυχολόγων (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Μητρώο») 
στο οποίο καταχωρεί το όνομα, τη διεύθυνση και τα προσόντα κάθε 
προσώπου το οποίο υποβάλλει αίτηση και δικαιούται να εγγραφεί δυνάμει 
του παρόντος Νόμου καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία το 
Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο Μητρώο. 

(2) Το Συμβούλιο τηρεί το Μητρώο ενημερωμένο και διενεργεί σε αυτό 
όλες τις αναγκαίες μεταβολές σε σχέση με το όνομα, τη διεύθυνση ή τα 
προσόντα οποιουδήποτε εγγεγραμμένου σε αυτό προσώπου ή τα λοιπά στοι

χεία που πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο και απαλείφει από το 
Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα 
απαιτούμενα προσόντα ή του οποίου το όνομα διαγράφηκε από το Μητρώο 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(3) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η πρώτη δημοσίευση του Μητρώου γίνεται 
μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόμου και μετέπειτα κατά τον Ιανουάριο κάθε χρόνου. 
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(4) Η δημοσίευση του αντιγράφου του Μητρώου αποτελεί εκ πρώτης 
όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμ

μένοι επαγγελματίες ψυχολόγοι: 
Νοείται ότι το Συμβούλιο χορηγεί σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο επαγγελ

ματία ψυχολόγο του οποίου το όνομα δεν εμφαίνεται στο αντίγραφο του πιο 
πρόσφατα δημοσιευθέντος Μητρώου πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον οριζό

μενο από το Συμβούλιο τύπο, ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως 
επαγγελματίας ψυχολόγος και το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απόδειξη του 
περιεχομένου του χωρίς περαιτέρω απόδειξη. 

ΜΕΡΟΣ IV—ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

Προσόντα για 7.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί δυνάμει του παρό

Μηταώοστθ νΧ0(= Νόμου σχο Μητρώο, υποβάλλει προς το Συμβούλιο αίτηση η οποία συνο

δεύεται από το καθορισμένο τέλος και τα αναγκαία για την υποστήριξη της 
αίτησης αποδεικτικά στοιχεία. 

(2) Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το Συμβούλιο καταχωρεί την 
εγγραφή του αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σε αυτό πιστοποιητικό εγγραφής 
σύμφωνα με τον οριζόμενο από το Συμβούλιο τύπο, το οποίο αποτελεί 
απόδειξη το περιεχόμενο του χωρίς περαιτέρω απόδειξη. 

Προσόντα για 8.—(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο αν ικανο

uZt στ° π ο ι 1 ί σ ε ι τ ο Συμβούλιο ό τ ι 

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησης 
του είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη 
διαμονή του στην Κύπρο, 

(β) είναι καλού χαρακτήρα, και 
(γ) (i) είναι κάτοχος πτυχίου, για την απόκτηση του οποίου η Ψυχο

λογία αποτέλεσε το κύριο θέμα, το οποίο χορηγείται από 
Ανώτατη Σχολή η οποία καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν συμβουλευτικής γνωμο

δότησης του Συμβουλίου, και 
(ii) είναι κάτοχος μεταπτυχιακού προσόντος σε κλάδο της επαγγελ

ματικής ψυχολογίας διάρκειας δύο τουλάχιστο χρόνων που να 
συμπεριλαμβάνει και πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον 
εννέα μηνών, το οποίο να χορηγείται μετά από εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με 
γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, κατόπιν συμβουλευτικής γνωμοδότησης του 
Συμβουλίου: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου 
μπορούν να γίνουν δεκτά και περισσότερα του ενός προσόντα, 
εφόσον η συνολική διάρκεια σπουδών που οδήγησε στη αποκα

τάσταση τους είναι δύο τουλάχιστο χρόνων. 
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(iii) σε περίπτωση όπου το πρόγραμμα σπουδών είναι συνεχές, είναι 
κάτοχος προσόντος, επιπέδου τουλάχιστο masters, διάρκειας 
τουλάχιστο πέντε χρόνων, που να συμπεριλαμβάνει και 
πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον εννέα μηνών, το οποίο 
να χορηγείται μετά από εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορί
ζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
κατόπιν συμβουλευτικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου. 

(2) Πρόσωπο το οποίο, παρά το ότι δεν κατέχει τα προσόντα τα απαιτού
μενα από τις υποπαραγράφους (1) (γ) (ii) ή (1) (γ) (iii) πιο πάνω, υποβάλλει 
αίτηση εγγραφής εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, εφόσον— 

(α) Κατέχει τα προσόντα τα απαιτούμενα από την υποπαράγραφο (1) (γ) (i) 
και 

(β) (i) είναι κάτοχος μεταπτυχιακού προσόντος σε κλάδο της Ψυχολο
γίας διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, το οποίο να χορηγείται 
από Ανώτατη Σχολή που καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν συμβουλευτικής γνωμο
δότησης του Συμβουλίου, ή 

(ii) σε περίπτωση όπου το πρόγραμμα σπουδών είναι συνεχές, είναι 
κάτοχος προσόντος, επιπέδου τουλάχιστο masters, διάρκειας 
τουλάχιστο τεσσάρων χρόνων, το οποίο να χορηγείται από 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν συμβουλευτικής γνωμο
δότησης του Συμβουλίου, και 

(γ) ασκεί το επάγγελμα του επαγγελματία ψυχολόγου ή σε ειδικές 
υπηρεσίες όπου έχει σαν ενασχόληση την παροχή υπηρεσιών ψυχο
λογικής βοήθειας μέσα στα πλαίσια του ορισμού της ψυχολογίας, 
μετά την απόκτηση του προσόντος που απαιτείται δυνάμει των 
προνοιών της παραγράφου (2) (β) (ί) ή (2) (β) (ii) ανωτέρω, για 
τρία τουλάχιστο συνεχή χρόνια αμέσως πριν την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

(3) Πρόσωπο το οποίο, παρά το ότι δεν κατέχει τα προσόντα τα απαιτού
μενα από τις υποπαραγράφους (1) (γ) (ii) ή (1) (γ) (iii) ούτε από τις 
υποπαραγράφους (2) (β) (i) ή (2) (β) (ii) ανωτέρω, υποβάλλει αίτηση 
εγγραφής εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρό
ντος Νόμου, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, εφόσον— 

(α) Κατέχει τα προσόντα τα απαιτούμενα από την παράγραφο (1) (γ) (i)· 
και 

(β) ασκεί, αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρό
ντος Νόμου, το επάγγελμα του επαγγελματία ψυχολόγου για πέντε 
τουλάχιστο συνεχή χρόνια ή σε ειδικές υπηρεσίες όπου έχει σαν 
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ενασχόληση την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής βοήθειας μέσα στα 
πλαίσια του ορισμού της ψυχολογίας. 

(4) Πρόσωπο το οποίο, παρά το ότι δεν κατέχει τα προσόντα τα απαιτού

μενα από τις παραγράφους (1) (γ), (2) (α), (2) (β) (ii) και (3) (α) ανωτέρω, 
υποβάλλει αίτηση εγγραφής εντός 12 μηνών από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο, εφόσον— 

(α) Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού προσόντος στην Ψυχολογία, 
επιπέδου τουλάχιστο masters, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, το 
οποίο να χορηγείται από Ανώτατη Σχολή η οποία καθορίζεται από 
το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν συμβουλευτικής 
γνωμοδότησης του Συμβουλίου, και 

(β) ασκεί, αμέσως πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρό

ντος Νόμου, το επάγγελμα του επαγγελματία ψυχολόγου ή εφόσον 
το ασκεί σε ειδικές υπηρεσίες όπου έχει σαν ενασχόληση την παροχή 
υπηρεσιών ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια του ορισμού 
της ψυχολογίας. 

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το 
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από εισήγηση 
του Συμβουλίου, να επιτρέψει, για καθορισμένη χρονική περίοδο, την 
εγγραφή στο Μητρώο προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημο

κρατίας, κατέχει τα προσόντα τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους (β) 
και (γ) του εδαφίου (1). 

Διαγραφή 9.—(1) Το Συμβούλιο διαγράφει από το Μητρώο το όνομα κάθε εγγεγραμ

Μητρώο. μένου επαγγελματία ψυχολόγου— 
(α) Ο οποίος ζήτησε με επιστολή του προς το Συμβούλιο τη διαγραφή του, 

(β) του οποίου το όνομα γράφτηκε στο Μητρώο λόγω πλάνης ή σφάλματος 
ή ψευδούς παραστάσεως, 

(γ) ο οποίος απεβίωσε, ή 

(δ) στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο δυνάμει 
του άρθρου 19. 

(2) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος εγγεγραμμένου επαγγελματία 
ψυχολόγου από το Μητρώο το εκδοθέν σε αυτόν πιστοποιητικόν εγγραφής 
ακυρώνεται και αυτός υποχρεώνεται να το παραδώσει στο Συμβούλιο. 

Επανεγγραφη 10. Το Συμβούλιο μπορεί, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, να επανεγγράψει στο 
στο Μητρώο. Μητρώο το όνομα επαγγελματία ψυχολόγου το οποίο είχε διαγραφεί δυνάμει 

του άρθρου 8, είτε ατελώς είτε με την καταβολή του οριζόμενου από το Συμ

βούλιο τέλους, το οποίο όμως δεν υπερβαίνει το τέλος εγγραφής: 

Νοείται ότι σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο του ονόματος επαγ

γελματία ψυχολόγου δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 
9, η επανεγγραφη δύναται να γίνει μόνο μετά την πάροδο πέντε χρόνων από 
την ημερομηνία της διαγραφής. 
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ΜΕΡΟΣ V—ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
11. Μετά πάροδο δώδεκα μηνών από την έναρξη της ισχύος τοΌ παρόντος Άσκηση 

Νόμου, ουδείς δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα του επαγγελματία ψυχολό- επαγΎ ματοζ' 
γου ούτε να προβάλλει τον εαυτό του ως επαγγελματία ψυχολόγο, εκτός αν 
είναι εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος και δεν του επιβλήθηκε η 
ποινή της αναστολής της άσκησης του επαγγέλματος του επαγγελματία ψυχο

λόγου. 
12. Όποιος— Ποινικά 

αδικήματα 
(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή αποπειράται να προκα και ποινές. 

λέσει την εγγραφή του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μη

τρώο, 
(β) λαμβάνει ή χρησιμοποιεί τον τίτλο «εγγεγραμμένος επαγγελματίας 

ψυχολόγος», ενώ το όνομα του δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο, 
(γ) λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, τίτλο ή περιγραφή με το 

οποίο μπορεί να συναχθεί ψευδώς ότι είναι εγγεγραμμένος επαγγελμα

τίας ψυχολόγος, 
(δ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη 

του παρόντος Νόμου, 
(ε) ασκεί το επάγγελμα του επαγγελματία ψυχολόγου ή προβάλλει τον 

εαυτό του ως επαγγελματία ψυχολόγο ή ενεργεί με οποιοδήποτε 
τρόπο ως επαγγελματίας ψυχολόγος, ενώ το όνομα του δεν είναι εγγε

γραμένο στο Μητρώο, 
είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
εκατόν πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές. 
13.—(1) Κάθε εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος μπορεί, αν το επι Ειδικότητα 

θυμεί, να λαμβάνει ή χρησιμοποιεί την περιγραφή της συγκεκριμένης ειδικό ψ χ̂οΐόγ̂ υ.10 

τητας της επαγγελματικής ψυχολογίας αν τέτοια αναγράφεται στα μεταπτυ

χιακά του προσόντα. 
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει ειδικά προσόντα που 

αφορούν ορισμένο αριθμό ειδικοτήτων μετά από σύσταση του Συμβουλίου 
Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων. 

(3) Είναι νόμιμο όπως επαγγελματίας ψυχολόγος προβάλλει την ειδικότη

τα του, η οποία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών 
Ψυχολόγων, και στην οποία ασκεί το επάγγελμα του. 

14. Ανεξάρτητα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμ Εξουσία 
βούλιο μπορεί να επιτρέψει την άσκηση της επαγγελματικής ψυχολογίας σε Συμβόλου 
πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τη Δημοκρατία, κατόπιν πρόσκλησης ή αί Υια naQ°m 
τησης του Υπουργού για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών υπό την ιδιό άσκηση του 
τητά τους ως επαγγελματιών ψυχολόγων, για χρονική περίοδο και με όρους ^^λ~ 
τους οποίους καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. 
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ΜΕΡΟΣ VI—ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
πειθαρχικό 15.—(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής 
Συμβούλιο. εξουσί,ας σ τ 0υς εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους. 

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από— 
(α) Ένα μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας το οποίο ορίζεται 

από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως Προέδρου· και 
(β) πέντε άλλους εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους, εκ των 

οποίων οι δύο τουλάχιστο να ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία της Δη
μοκρατίας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του επαγγελματία ψυχολό
γου για επτά τουλάχιστο χρόνια, οι οποίοι διορίζονται από το Συμβού
λιο, αφού λάβει υπόψη τυχόν εισηγήσεις του Συνδέσμου Ψυχολόγων 
Κύπρου. 

(3)(α) Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής. 
(β) Τα μέλη των οποίων η θητεία έληξε εξακολουθούν να ασκούν το λει

τούργημα τους προς το σκοπό της συμπλήρωσης οποιασδήποτε πειθαρχικής 
διαδικασίας η οποία άρχισε πριν τη λήξη της θητείας τους. 

(4) Ο Πρόεδρος και τρία άλλα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποτε
λούν απαρτία. 

(5) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειο
ψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. 

(6) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου ή 
άλλου μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να διορί
σει, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), άλλο μέλος της Νομικής 
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή άλλο εγγεγραμμένο επαγγελματία ψυχολόγο, 
για να ασκεί τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου ή μέ
λους, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια της απουσίας ή του κωλύ
ματος. 

(7) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου συγκαλεί και προεδρεύει 
των συνεδριάσεων του. 

(8) Το Συμβούλιο μπορεί να καταβάλλει στον Πρόεδρο και τα μέλη του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου επίδομα οδοιπορικών ή άλλο επίδομα το οποίο θε
ωρεί αναγκαίο. 

Πειθαρχική 16.—(1) Εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος υπόκειται σε πειθαρχι
δίωξη. κ ή δίωξη— 

(α) Αν καταδικαστεί από Δικαστήριο για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη 
τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, 

(β) αν, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επέδειξε κατά την 
άσκηση του επαγγέλματος του επαγγελματία ψυχολόγου, επονείδηστη ή 
ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του επαγγελματία ψυχολόγου διαγω
γή, 

(γ) αν παραβεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν από τον παρό
ντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 
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(2) Εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος ο οποίος διώχθηκε για ποινι
κό αδίκημα και βρέθηκε ένοχος δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια 
κατηγορία, μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό αδίκημα το οποίο προκύ
πτει από τη διαγωγή του, η οποία σχετίζεται μεν προς την ποινική υπόθεση 
αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέμα, όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την 
ποινική δίωξη. 

(3) Η διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών η οποία εκδόθηκε σε 
απόφαση αγωγής πολιτικού δικαστηρίου στην οποία εγγεγραμμένος επαγγελ
ματίας ψυχολόγος υπήρξε διάδικος γίνεται δεκτή από το Πειθαρχικό Συμβού
λιο ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη. 

17.—(1) Αν καταγγελθεί στο Συμβούλιο, ή περιέλθει στη γνώση του Συμ πειθαρχική 
βουλίου, ότι εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος μπορεί να έχει διαπρά Q 

ξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο ορίζει εγγεγραμμένο επαγγελματία ψυ
χολόγο (που στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως «ο ερευνών λειτουργός») για 
να διεξαγάγει έρευνα. 

(2) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο και κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας έχει εξουσία να ακούσει οποιουσδήποτε μάρτυρες ή να 
λάβει εγγράφως καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο και κάθε πρόσωπο 
οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία που έχει περιέλθει σε γνώση του αναφορι
κά με τα γεγονότα της υπόθεσης. 

(3) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος δικαιούται 
να γνωρίζει την υπόθεση εναντίον του, παρέχεται δε σε αυτόν η ευκαιρία να 
ακουστεί. 

(4) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την 
έκθεση του μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στο Συμβούλιο το οποίο τη διαβι
βάζει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για γνωμοδότηση. 

(5) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας συμβουλεύει το Συμβούλιο 
κατά πόσο είναι δυνατό να διατυπωθεί πειθαρχική κατηγορία κατά του κα
ταγγελθέντος και, σε περίπτωση καταφατικής γνωμοδότησης, προβαίνει στη 
διατύπωση της κατηγορίας. 

(6) Το Συμβούλιο, όταν λάβει από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
τη διατυπωθείσα πειθαρχική κατηγορία, την αποστέλλει στο Πειθαρχικό Συμ
βούλιο. 

18.—(1) Μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης από το Πει
θαρχικό Συμβούλιο της πειθαρχικής κατηγορίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
μεριμνά όπως εκδοθεί και επιδοθεί στον καταγγελθέντα κλήση, σύμφωνα με 
τον καθοριζόμενο τύπο. 

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τη
ρουμένων των αναλογιών, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η ακρόαση ποινικής 
υπόθεσης εκδικαζόμενης συνοπτικά: 

Νοείται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχθεί οποιαδή
ποτε μαρτυρία έστω και αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε ποινική ή πολιτική 
διαδικασία. 
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(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να— 
(α) Καλεί μάρτυρες και απαιτεί την προσέλευση τους καθώς και την προ

σέλευση του καταγγελθέντος, όπως στις συνοπτικά διεξαγόμενες δίκες, 
(β) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου το οποίο σχετίζεται με την κα

τηγορία. 
(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολο

γημένη και να υπογράφεται από τον Πρόεδρο του. 
(5) Κάθε απόφαση του Πειραρχικού Συμβουλίου λογίζεται ως διάταγμα δι

καστηρίου το οποίο ασκεί συνοπτική διαδικασία και εκτελείται με τον ίδιο 
τρόπο όπως το διάταγμα του εν λόγω δικαστηρίου. 

Πειθαρχικές 19.—(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αν εύρει τον καταγγελθέντα ένοχο πει
ποινές. θαρχικού αδικήματος μπορεί να επιβάλει μια από τις ακόλουθες ποινές: 

(α) Διαγραφή του ονόματος του από το Μητρώο, 
(β) αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του επαγγελματία ψυ

χολόγου για χρονική περίοδο την οποία το Συμβούλιο κρίνει πρέπου

σα, 
(γ) καταβολή υπό τύπο προστίμου χρηματικού ποσού που να μην υπερβαί

νει τις πεντακόσιες λίρες, 
(δ) προφορική ή γραπτή επίπληξη. 
(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει διάταγμα για την καταβο

λή των εξόδων της ενώπιον του πειθαρχικής διαδικασίας. 
(3) Κάθε ποσό το οποίο καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1) κατατίθεται στο Ταμείο του Συμβουλίου και για τους σκοπούς 
αυτού. 

ΜΕΡΟΣ VII—ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
κανονισμοί. 20.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από εισήγηση του Συμ

βουλίου, να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο σύμφωνα με 
τις διατάξεις αυτές είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί. 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οποιοιδήποτε τέ

τοιοι Κανονισμοί μπορούν να— 
(α) Καθορίζουν οποιοδήποτε ζήτημα ή τέλος χρήζει ή είναι επιδεκτικό κα

θορισμού, 
(β) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του επαγγελματία ψυχο

λόγου, 
(γ) ρυθμίζουν τον τρόπο ανακοίνωσης υπηρεσιών από επαγγελματίες ψυ

χολόγους. 
(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση αυτή 
η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει 
αυτούς εν όλω ή εν μέρει, τότε οι Κανονισμοί αυτοί, αμέσως μετά την πάροδο 
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της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο
κρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροπο
ποίησης τους εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δη
μοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν 
τροποποιηθεί από τη Βουλή και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. 

21. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία η οποία ορίζεται Έναρξη 
από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην ισχυος· 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


