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59(I)/2009

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
68(Ι) του 1995
104(Ι) του 1996
17(Ι) του 1999
234(Ι) του 2004.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής

Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής Επαγγελματιών
Ψυχολόγων Νόμους του 1995 έως 2004 (που στη συνέχεια θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής
Ψυχολόγων Νόμοι του 1995 έως 2009.

Τροποποίηση
του άρθρου 1
του βασικού
νόμου.

2.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

3.

Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

διαγραφή από αυτό της λέξης «Επαγγελματιών» (πρώτη
γραμμή).
Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή από αυτό των όρων και των ορισμών
τους «εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος»,
«επαγγελματίας ψυχολόγος», «επαγγελματική ψυχολογία»
και «Μητρώο»·

(β)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“εγγεγραμμένος ψυχολόγος” σημαίνει ψυχολόγο
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων,
ο οποίος ασκεί αυτόνομα και ανεξάρτητα καθήκοντα
ψυχολογίας και εγκεκριμένης ειδικότητας εφαρμοσμένης
ψυχολογίας·
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“εγκεκριμένες ειδικότητες εφαρμοσμένης ψυχολογίας”
σημαίνει πέντε ειδικότητες εφαρμοσμένης ψυχολογίας που
κατονομάζονται ως κλινική ψυχολογία, συμβουλευτική
ψυχολογία, σχολική/ εκπαιδευτική ψυχολογία, δικαστική/
δικανική ψυχολογία και οργανωτική/ βιομηχανική
ψυχολογία ή ψυχολογία εργασίας, οι οποίες
προσδιορίζονται ως τέτοιες από σχετική διατύπωση που
αναγράφεται στα διπλώματα και/ή προκύπτουν από την
αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών τους σπουδών·
“εφαρμοσμένη ψυχολογία” σημαίνει την επιστήμη μέσω
της οποίας ασκούνται αυτόνομα και ανεξάρτητα,
αποκλειστικά από εγγεγραμμένους ψυχολόγους,
επαγγελματικά καθήκοντα που σχετίζονται με τη μελέτη,
διάγνωση και θεραπεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς,
της προσωπικότητας και των ψυχικών λειτουργιών, με
απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων,
ομάδων και συστημάτων·
“Μητρώα Ψυχολόγων” σημαίνει το Μητρώο
Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και το Μητρώο Πτυχιούχων
Ψυχολόγων·
“Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων” ή “Μητρώο”
σημαίνει το μητρώο το οποίο τηρείται δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου και στο οποίο
αναγράφονται οι εγγεγραμμένοι ψυχολόγοι·
“Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων” σημαίνει το μητρώο το
οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου και στο οποίο αναγράφονται πρόσωπα που
κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας·

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4209, 26/6/2009

59(I)/2009
3
“πλαίσιο καθηκόντων εγγεγραμμένων ψυχολόγων”
σημαίνει τα αποκλειστικά καθήκοντα που καθορίζονται για
κάθε εγκεκριμένη ειδικότητα εφαρμοσμένης ψυχολογίας·
“πλαίσιο καθηκόντων πτυχιούχων ψυχολόγων” σημαίνει
καθήκοντα σε τομείς που έχει λάβει εκπαίδευση
πτυχιούχος ψυχολόγος στα πλαίσια απόκτησης του
πτυχίου του και τα οποία περιορίζονται στα εξής:
διδασκαλία θεμάτων ψυχολογίας, έρευνα σε τομείς
ψυχολογίας, συνέντευξη με αποκλειστικό σκοπό την
παραπομπή σε εγγεγραμμένο ψυχολόγο και πιθανή
άσκηση άλλων καθηκόντων που δεν εμπίπτουν στο
πλαίσιο καθηκόντων που αποδίδενται σε εγγεγραμμένο
ψυχολόγο:
Νοείται ότι τα πιο πάνω καθήκοντα δεν μπορούν να
ασκηθούν στα πλαίσια αυτόνομης και ανεξάρτητης
εργοδότησης·
“πτυχιούχος ψυχολόγος” σημαίνει ψυχολόγο
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων, ο
οποίος ασκεί καθήκοντα που προκύπτουν από το πλαίσιο
καθηκόντων πτυχιούχων ψυχολόγων·»· και

(γ)

με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων
«Συμβούλιο» και «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς:
«“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής
Ψυχολόγων·
“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει

17(ΙΙΙ) του 2004.

τη Συμφωνία που κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας
Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας
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της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας,
της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της
Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της
Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο του 2004 και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) Νόμο
του 2004·».

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

4.

Τροποποίηση
του τίτλου του
Μέρους ΙΙ του
βασικού νόμου.

5.

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

6.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

διαγραφή από αυτό της λέξης «επαγγελματία» (δεύτερη
γραμμή).
Ο τίτλος του Μέρους ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται

με τη διαγραφή από αυτόν της λέξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ».

Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της
φράσης «Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών
Ψυχολόγων» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Συμβούλιο
Εγγραφής Ψυχολόγων»·

(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου
(1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) τέσσερις εγγεγραμμένους ψυχολόγους οι οποίοι
υποδεικνύονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, εφόσον
εκλεγούν για το σκοπό αυτό, από τα συλλογικά
όργανα των εγγεγραμμένων συλλόγων ψυχολογίας,
και εφόσον οι σύλλογοι αυτοί έχουν μέλη τους
τουλάχιστον το δεκατρία τοις εκατό (13%) του
συνολικού αριθμού όσων κατέχουν άδεια
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εξασκήσεως επαγγέλματος και/ή πιστοποιητικό
εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων,
το οποίο βρίσκεται σε ισχύ κατά την περίοδο εκλογής
του νέου Συμβουλίου.»· και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (7):
«(7) Για σκοπούς διορισμού των μελών του πρώτου
Συμβουλίου, μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόμου, τα οποία θα εκπροσωπούν τους εγγεγραμμένους
συλλόγους ψυχολόγων, ισχύουν τα εξής: Οι τέσσερις
εγγεγραμμένοι ψυχολόγοι οι οποίοι διορίζονται στο
Συμβούλιο από το Υπουργικό Συμβούλιο θα προέρχονται
ισάριθμα μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύονται
προς τούτο από τον Παγκύπριο Σύλλογο Ψυχολόγων και
το Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, εφόσον εκλεγούν για
το σκοπό αυτό από τα συλλογικά τους όργανα και εφόσον
κατέχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος και/ή
πιστοποιητικό εγγεγραμμένου επαγγελματία ψυχολόγου
στο Μητρώο, όπως αυτό ίσχυε την ημερομηνία έναρξης
της ισχύος του παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση
του τίτλου του
Μέρους ΙΙΙ του
βασικού νόμου.

7.

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

8.

Ο τίτλος του Μέρους ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται

με τη διαγραφή από αυτόν της λέξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ».

Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

ακολούθως:
(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης
«Επαγγελματιών» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη
«Εγγεγραμμένων»·

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη
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λέξη «Δημοκρατίας.» (δεύτερη γραμμή) και πριν από τη
φράση «Η πρώτη», της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«Ο Έφορος καταρτίζει δυνάμει των προνοιών του
παρόντος Νόμου καταλόγους στους οποίους όσοι εκ των
εγγεγραμμένων ψυχολόγων πληρούν τις προϋποθέσεις
των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 13, κατατάσσονται
σύμφωνα με την εγκεκριμένη ή τις εγκεκριμένες
ειδικότητες οι οποίες τους έχουν αναγνωρισθεί από το
Συμβούλιο και οι κατάλογοι αυτοί δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά τον τρόπο με
τον οποίο δημοσιεύεται το Μητρώο Εγγεγραμμένων
Ψυχολόγων.»· και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (5):
«(5) Η εγγραφή στο Μητρώο οδηγεί στην απόκτηση της
άδειας εξάσκησης επαγγέλματος εγγεγραμμένου
ψυχολόγου, η οποία εκδίδεται από τον Έφορο του
Συμβουλίου και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6
σχετικά με την τήρηση μητρώου εγγεγραμμένων
ψυχολόγων συμπεριλαμβανομένης, όπου τούτο είναι
δυνατόν, και της ονομασίας της εγκεκριμένης ειδικότητας
εφαρμοσμένης ψυχολογίας.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη σ’
αυτόν νέου
άρθρου.

9.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

μετά το άρθρο 6 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 6Α:

«Μητρώο
Πτυχιούχων
Ψυχολόγων.

6Α.- (1) Ο Έφορος καταρτίζει και τηρεί
Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων στο οποίο
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καταχωρεί το όνομα, τη διεύθυνση και τα
προσόντα κάθε προσώπου το οποίο
υποβάλλει αίτηση και δικαιούται να εγγραφεί
δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο το
Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο να
καταχωρείται στο Μητρώο Πτυχιούχων
Ψυχολόγων.
(2) Ο Έφορος τηρεί το Μητρώο
Πτυχιούχων Ψυχολόγων 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 άλλου
στοιχείου το οποίο το Συμβούλιο κρίνει
αναγκαίο ή σκόπιμο να καταχωρείται στο
Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων· και
απαλείφει από το Μητρώο Πτυχιούχων
Ψυχολόγων 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 Πτυχιούχων Ψυχολόγων
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας κατά τον Ιανουάριο μήνα κάθε
χρόνου.
(4) Η δημοσίευση του αντιγράφου του
Μητρώου Πτυχιούχων Ψυχολόγων αποτελεί
εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα
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κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι
πτυχιούχοι ψυχολόγοι:
Νοείται ότι το Συμβούλιο χορηγεί σε
οποιονδήποτε πτυχιούχο ψυχολόγο του
οποίου το όνομα δε φαίνεται στο αντίγραφο
του πιο πρόσφατα δημοσιευθέντος Μητρώου
Πτυχιούχων Ψυχολόγων πιστοποιητικό,
σύμφωνα με τον οριζόμενο από το Συμβούλιο
τύπο, ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι
εγγεγραμμένο ως πτυχιούχος ψυχολόγος και
το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απόδειξη του
περιεχομένου του χωρίς ανάγκη περαιτέρω
απόδειξης.».

Τροποποίηση
του τίτλου του
Μέρους IV του
βασικού νόμου.

10. Ο τίτλος του Μέρους IV του βασικού νόμου τροποποιείται

Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

με τη διαγραφή από αυτόν της λέξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ».

ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Εγγραφή στα Μητρώα Ψυχολόγων.»·

(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των
λέξεων «στο Μητρώο» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις
«στα Μητρώα Ψυχολόγων»· και

(γ)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, των
λέξεων «στο Μητρώο» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις
«στα Μητρώα Ψυχολόγων».
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Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

12. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το
ακόλουθο νέο άρθρο 8:

«Προσόντα για
εγγραφή στα
Μητρώα
Ψυχολόγων.

8.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να
εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων
Ψυχολόγων, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο
ότι(α)

είναι πολίτης της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησής του είναι
σύζυγος πολίτη της Κυπριακής
Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη
διαμονή του στην Κύπρο ή είναι
υπήκοος κράτους μέλους,

(β)

είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα.
Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει
πιστοποιητικό πολίτη λευκού ποινικού
μητρώου ή, στην περίπτωση πολίτη
άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο
ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο
σχετικό έγγραφο που εκδίδεται από
τις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους καταγωγής ή προέλευσής του,
νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει
τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσής τους,

(γ)

είναι κάτοχος(i)

πτυχίου, για την απόκτηση του
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οποίου η ψυχολογία αποτέλεσε
το κύριο θέμα, το οποίο
χορηγείται από ανώτατη σχολή
η οποία έχει τύχει αναγνώρισης
ως σχολή ανώτατης
εκπαίδευσης από τους
αρμόδιους εθνικούς φορείς της
χώρας στην οποία λειτουργεί,
και
(ii)

μεταπτυχιακού προσόντος σε
εγκεκριμένη ειδικότητα
εφαρμοσμένης ψυχολογίας που
αποκτήθηκε μετά από σπουδές
διαρκείας δύο (2) τουλάχιστον
χρόνων σε σχολή που έχει τύχει
αναγνώρισης ως σχολή
ανώτατης εκπαίδευσης από τους
αρμόδιους εθνικούς φορείς της
χώρας στην οποία λειτουργεί και
πρακτικής άσκησης χιλίων
(1000) ωρών εκ των οποίων οι
πεντακόσιες (500) ώρες
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του προγράμματος σπουδών.
Σε περίπτωση που ο αιτητής,
στα πλαίσια του μεταπτυχιακού
του προγράμματος έχει
συμπληρώσει το ελάχιστον πιο
πάνω απαιτούμενο των
πεντακοσίων (500) ωρών αλλά
όχι το σύνολο των χιλίων (1000)
ωρών, θα πρέπει να
συμπληρώσει τις ώρες αυτές με
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εποπτευόμενη πρακτική
άσκηση, όπως αυτή ορίζεται στο
εδάφιο (5) του άρθρου αυτού:
Νοείται ότι, για τους
σκοπούς της παρούσας
υποπαραγράφου, μπορούν να
γίνουν δεκτά και περισσότερα
του ενός προσόντα,
προερχόμενα από Γαλλικά
Πανεπιστήμια, εφόσον η
συνολική διάρκεια σπουδών που
απαιτείται για την απόκτησή
τους είναι δύο (2) τουλάχιστον
χρόνων και εφόσον τα εν λόγω
προσόντα αφορούν στην ίδια
εγκεκριμένη ειδικότητα
εφαρμοσμένης ψυχολογίας και
εφόσον εντάσσονται σε
διαδοχικούς κύκλους που
αποδεδειγμένα καταλήγουν σε
έναν ενιαίο μεταπτυχιακό τίτλο, ή
(iii)

ανεξάρτητα από τις διατάξεις
των υποπαραγράφων (i) και (ii)
πιο πάνω, είναι κάτοχος
προσόντος μεταπτυχιακού
επιπέδου σε εγκεκριμένη
ειδικότητα εφαρμοσμένης
ψυχολογίας, το οποίο
αποκτήθηκε μετά από σπουδές
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον
πέντε (5) χρόνων σε σχολή που
έχει τύχει αναγνώρισης ως
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σχολή ανώτατης εκπαίδευσης
από τους αρμόδιους εθνικούς
φορείς της χώρας στην οποία
λειτουργεί και πρακτικής
άσκησης χιλίων (1000) ωρών εκ
των οποίων οι πεντακόσιες
(500) ώρες να αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του
προγράμματος σπουδών. Σε
περίπτωση που ο αιτητής, στα
πλαίσια του μεταπτυχιακού του
προγράμματος, έχει
συμπληρώσει το ελάχιστον των
πιο πάνω απαιτούμενο των
πεντακοσίων (500) ωρών αλλά
όχι το σύνολο των χιλίων (1000)
ωρών, θα πρέπει να
συμπληρώσει τις ώρες αυτές με
εποπτευόμενη πρακτική
άσκηση, όπως αυτή ορίζεται στο
εδάφιο (5) του άρθρου αυτού.
(δ)

Για τους σκοπούς των
υποπαραγράφων (ii) και (iii) της
παραγράφου (γ) και σε περίπτωση
που η πρακτική άσκηση δεν
προσδιορίζεται χρονικά σε ώρες,
απαιτείται να προσκομίζεται από τον
αιτητή επίσημο αποδεικτικό
υπογεγραμμένο από τον παροχέα της
πρακτικής άσκησης, με το οποίο να
πιστοποιείται η αντιστοίχηση της
διάρκειας της πρακτικής άσκησης σε
ώρες.
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(ε)

Για τους σκοπούς του παρόντος
εδαφίου, σε περίπτωση αμφιβολίας
για την ακαδημαϊκή αναγνώριση
τίτλου σπουδών οποιουδήποτε
αιτητή, το Συμβούλιο ζητά από τον
αιτητή να απευθυνθεί στο Κυπριακό
Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) για αναγνώριση
του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τον

68(Ι) του 1996
48(Ι) του 1998
111(Ι) του 2000
219(Ι) του 2002
38(Ι) του 2003
1(Ι) του 2004
26(Ι) του 2006.

περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών
Νόμο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση
υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή
πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο,
ικανοποιούνται και οι διατάξεις του
179(Ι) του 2002
129(Ι) του 2003.

περί Γενικού Συστήματος
Αναγνώρισης των Επαγγελματικών
Προσόντων Νόμου, όπως αυτός
εκάστοτε ισχύει.
(2) Πρόσωπο το οποίο απόκτησε τα
προσόντα που απαιτούνται από την
παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) πριν την
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου,
αλλά δεν έχει χίλιες (1000) ώρες πρακτική
άσκηση ως αναπόσπαστο μέρος του
προγράμματος σπουδών του, δικαιούται να
εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων
Ψυχολόγων, εφόσον ικανοποιήσει το
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Συμβούλιο ότι έχει συμπληρώσει χίλιες
(1000) ώρες πρακτικής άσκησης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του εδαφίου (5):
Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος
εδαφίου δύνανται να ισχύσουν και για
όσους φοιτούν ή εξασφάλισαν εγγραφή,
πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόμου, σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που
καταλήγει στο προσόν που προβλέπεται
στην υποπαράγραφο (ii) ή (iii) της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) πιο πάνω.
(3) Πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει τα
προσόντα που απαιτούνται από την
παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) ή από το
εδάφιο (2) του άρθρου αυτού, δικαιούται να
εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων
Ψυχολόγων, εφόσον πριν την έναρξη της

234(Ι) του 2004.

ισχύος του περί Εγγραφής Επαγγελματιών
Ψυχολόγων (Τροποποιητικού) Νόμου του
2004, είναι κάτοχος(α)

πτυχίου, για την απόκτηση του
οποίου η ψυχολογία αποτέλεσε το
κύριο θέμα, το οποίο αναγνωρίζεται
ως τέτοιο από τους αρμόδιους
εθνικούς φορείς στη χώρα στην οποία
χορηγήθηκε κατά το χρόνο
απόκτησής του, και

(β)

μεταπτυχιακού προσόντος σε κλάδο
ψυχολογίας διάρκειας ενός (1)
χρόνου, το οποίο αναγνωρίζεται ως
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τέτοιο από τους αρμόδιους εθνικούς
φορείς στη χώρα στην οποία
χορηγήθηκε, κατά το χρόνο της
απόκτησής του, και
(γ)

αποδεδειγμένα ασκούσε στην
Κυπριακή Δημοκρατία το επάγγελμα
του ψυχολόγου ή εργαζόταν στην
Κυπριακή Δημοκρατία σε ειδικές
υπηρεσίες όπου είχε ως ενασχόληση
την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής
βοήθειας, μέσα στα πλαίσια του
ορισμού της εφαρμοσμένης
ψυχολογίας, για τουλάχιστον τρία (3)
συνεχή χρόνια, και

(δ)

συμπλήρωσε το χρονικό διάστημα της
πρακτικής άσκησης, που θα κρίνει
αναγκαίο το Συμβούλιο Εγγραφής
Ψυχολόγων, το οποίο δε θα
υπερβαίνει τις χίλιες (1000) ώρες.
(4) Πρόσωπο το οποίο, δεν κατέχει

τα προσόντα που απαιτούνται από την
παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) ή από το
εδάφιο (2) ή από το εδάφιο (3) του άρθρου
αυτού, αλλά αποδεδειγμένα ασκούσε στην
Κυπριακή Δημοκρατία το επάγγελμα του
ψυχολόγου ή εργαζόταν στην Κυπριακή
Δημοκρατία σε ειδικές υπηρεσίες όπου είχε
ως ενασχόληση την παροχή υπηρεσιών
ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα πλαίσια
του ορισμού της εφαρμοσμένης
ψυχολογίας για έναν (1) τουλάχιστο χρόνο,
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αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόμου, δικαιούται να
εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων
Ψυχολόγων, εφόσον ικανοποιήσει το
Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που
απαιτούνται από τις παραγράφους (α) και

104(Ι) του 1996.

(β) του εδαφίου (1) και πριν από την
έναρξη της ισχύος του περί Εγγραφής
Επαγγελματιών Ψυχολόγων
(Τροποποιητικού) Νόμου του 1996 (α)

(i)

ήταν κάτοχος πτυχίου, για την
απόκτηση του οποίου η
ψυχολογία αποτέλεσε το κύριο
θέμα, το οποίο, κατά το χρόνο
της χορήγησής του, ήταν
αναγνωρισμένο από τους
αρμόδιους εθνικούς φορείς στη
χώρα που χορηγήθηκε, και

(ii)

αποδεδειγμένα ασκούσε στην
Κυπριακή Δημοκρατία το
επάγγελμα του ψυχολόγου ή
εργαζόταν στην Κυπριακή
Δημοκρατία σε ειδικές υπηρεσίες
όπου είχε ως ενασχόληση την
παροχή υπηρεσιών
ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα
πλαίσια του ορισμού της
εφαρμοσμένης ψυχολογίας για
τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή
χρόνια, ή

(β)

(i)

ήταν κάτοχος πτυχίου
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ψυχολογίας και μεταπτυχιακού
προσόντος ψυχολογίας
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1)
χρόνου, τα οποία, κατά το χρόνο
της χορήγησής τους, ήταν
αναγνωρισμένα από τους
αρμόδιους εθνικούς φορείς στη
χώρα στην οποία χορηγήθηκαν,
και
(ii)

αποδεδειγμένα ασκούσε στην
Κυπριακή Δημοκρατία το
επάγγελμα του ψυχολόγου ή
εργαζόταν στην Κυπριακή
Δημοκρατία σε ειδικές υπηρεσίες
όπου είχε ως ενασχόληση την
παροχή υπηρεσιών
ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα
πλαίσια του ορισμού της
εφαρμοσμένης ψυχολογίας για
τουλάχιστον τρία (3) συνεχή
χρόνια, ή

(γ)

(i)

ήταν κάτοχος προσόντος
επιπέδου masters διάρκειας
τουλάχιστον τεσσάρων (4)
χρόνων, το οποίο αποκτήθηκε
στα πλαίσια συνεχούς
προγράμματος σπουδών στην
ψυχολογία, το οποίο, κατά το
χρόνο της χορήγησής του, ήταν
αναγνωρισμένο από τους
αρμόδιους εθνικούς φορείς στη
χώρα που χορηγήθηκε, και
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(ii)

αποδεδειγμένα ασκούσε στην
Κυπριακή Δημοκρατία το
επάγγελμα του ψυχολόγου ή
εργαζόταν στην Κυπριακή
Δημοκρατία σε ειδικές υπηρεσίες
όπου είχε ως ενασχόληση την
παροχή υπηρεσιών
ψυχολογικής βοήθειας, μέσα στα
πλαίσια του ορισμού της
εφαρμοσμένης ψυχολογίας για
τουλάχιστον τρία (3) συνεχή
χρόνια.

(5) Σε περίπτωση που ο αιτητής
πληρεί όλα τα κριτήρια για εγγραφή στο
Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων,
πλην του κριτηρίου της πρακτικής
άσκησης, τότε το Συμβούλιο μπορεί να
ζητήσει από τον αιτητή να
πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση υπό
την εποπτεία εγγεγραμμένου ψυχολόγου, ο
οποίος τα τελευταία πέντε (5) χρόνια ασκεί
αποδεδειγμένα καθήκοντα εφαρμοσμένης
ψυχολογίας, στην ειδικότητα που ο αιτητής
ζητά να εγγραφεί, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι δυνατόν να μην ήταν
εγγεγραμμένος ψυχολόγος καθόλη τη
διάρκεια των πέντε (5) χρόνων. Η
πρακτική άσκηση θα γίνεται υπό τις πιο
κάτω προϋποθέσεις:
(α)

(i)

Είτε θα πραγματοποιείται σε
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή
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ιδιωτικούς οργανισμούς που θα
εγκρίνονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο με εισήγηση του
Συμβουλίου, και εφόσον
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
προσφορά συγκεκριμένων και
αξιόπιστων υπηρεσιών σε τομέα
ή τομείς εφαρμοσμένης
ειδικότητας της ψυχολογίας, και
(ii)

κατά τη διάρκεια της πρακτικής
άσκησης ο εποπτευόμενος θα
ακολουθεί συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
υποβάλλεται από την υπηρεσία
ή τον οργανισμό όπου διεξάγεται
η πρακτική άσκηση και
εγκρίνεται από το Συμβούλιο και
εφόσον καλύπτονται οι
ουσιώδεις προϋποθέσεις από
πλευράς στελέχωσης και
υλικοτεχνικής υποδομής, και

(iii)

ο εποπτευόμενος θα
αξιολογείται από την υπηρεσία ή
τον οργανισμό, και το Συμβούλιο
θα ενημερώνεται σχετικά. Εάν η
αξιολόγηση δεν είναι θετική, το
Συμβούλιο μπορεί είτε να
απορρίψει την αίτηση του αιτητή
για εγγραφή είτε να απαιτήσει
περαιτέρω εποπτευόμενη
πρακτική άσκηση.
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(β)

Είτε θα πραγματοποιείται σε ιδρύματα
ή υπηρεσίες της ημεδαπής και της
αλλοδαπής που αποδεδειγμένα
υποδεικνύονται ως παροχείς
εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης
από τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα στα οποία ο κάθε αιτητής
απόκτησε τα μεταπτυχιακά προσόντα,
με βάση τα οποία διεκδικεί την
εγγραφή του στο Μητρώο
Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων.
(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου αυτού, το Συμβούλιο μπορεί, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την
εγγραφή στο Μητρώο για ορισμένη χρονική
περίοδο, προσώπου το οποίο είναι
υπήκοος τρίτης χώρας και κατέχει τα
προσόντα που καθορίζονται στις
παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1)
του άρθρου αυτού.
(7) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να
εγγραφεί στο Μητρώο Πτυχιούχων
Ψυχολόγων, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο
ότι (α)

είναι πολίτης της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησής του είναι
σύζυγος πολίτη της Κυπριακής
Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη
διαμονή του στην Κύπρο ή είναι
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υπήκοος κράτους μέλους, και
(β)

είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα.
Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει
πιστοποιητικό λευκού ποινικού
μητρώου ή, στην περίπτωση πολίτη
άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο
ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο
σχετικό έγγραφο που εκδίδεται από
τις αρμόδιες αρχές του κράτους
καταγωγής ή προέλευσής του,
νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει
τρεις μήνες (3) από την ημερομηνία
έκδοσής τους, και

(γ)

είναι κάτοχος πτυχίου, για την
απόκτηση του οποίου η ψυχολογία
αποτέλεσε το κύριο θέμα, το οποίο
χορηγείται από ανώτατη σχολή, η
οποία έχει τύχει αναγνώρισης ως
σχολή ανώτατης εκπαίδευσης από
τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της
χώρας στην οποία λειτουργεί.
(8) Για τους σκοπούς του παρόντος

Νόμου, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά ως
μεταπτυχιακά προσόντα που να οδηγούν
στην εγγραφή στο Μητρώο
Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, προσόντα τα
οποία προέρχονται από μεταπτυχιακές
σπουδές στην ψυχολογία οι οποίες
προηγήθηκαν χρονικά της απόκτησης
πτυχίου ψυχολογίας.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

13. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Διαγραφή από τα Μητρώα Ψυχολόγων.»·

(β)

με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως
ακολούθως:
(i)

με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «το
Μητρώο» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «τα Μητρώα
Ψυχολόγων»·

(ii)

με τη διαγραφή από αυτό των λέξεων
«εγγεγραμμένου επαγγελματία» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή)·

(iii)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β)
αυτού, των λέξεων «στο Μητρώο» (πρώτη γραμμή)
με τις λέξεις «στα Μητρώα Ψυχολόγων»·

(iv) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ)
αυτού, των λέξεων «το Μητρώο» (πρώτη γραμμή) με
τις λέξεις «τα Μητρώα Ψυχολόγων»·
(γ)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, των
λέξεων «εγγεγραμμένου επαγγελματία ψυχολόγου από το
Μητρώο» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις
«ψυχολόγου από τα Μητρώα Ψυχολόγων»· και

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του
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ακόλουθου νέου εδαφίου (3):
«(3) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος
εγγεγραμμένου ψυχολόγου από τα Μητρώα Ψυχολόγων η
εκδοθείσα σε αυτόν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
ακυρώνεται και αυτός υποχρεούται να την παραδώσει
στον Έφορο.».

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

14. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Επανεγγραφή στα Μητρώα Ψυχολόγων.»·

(β)

με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «στο Μητρώο
το όνομα επαγγελματία ψυχολόγου» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) με τις λέξεις «στα Μητρώα Ψυχολόγων το όνομα
ψυχολόγου»· και

(γ)

με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη αυτού, των
λέξεων «το Μητρώο του ονόματος επαγγελματία
ψυχολόγου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «τα
Μητρώα Ψυχολόγων του ονόματος ψυχολόγου».

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

15. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το
ακόλουθο νέο άρθρο 11:

«Άσκηση

11.- (1) Από την έναρξη της ισχύος του

επαγγέλματος.

παρόντος Νόμου, ουδείς δικαιούται να
ασκεί το επάγγελμα:
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(α)

Εγγεγραμμένου ψυχολόγου ή να
προβάλλει τον εαυτό του ως
εγγεγραμμένο ψυχολόγο, εκτός εάν
είναι εγγεγραμμένος ψυχολόγος και
δεν του επιβλήθηκε η ποινή της
αναστολής της άσκησης του
επαγγέλματος του εγγεγραμμένου
ψυχολόγου·

(β)

πτυχιούχου ψυχολόγου ή να
προβάλλει τον εαυτό του ως
πτυχιούχο ψυχολόγο, εκτός εάν είναι
πτυχιούχος ψυχολόγος και δεν του
επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής
της άσκησης του επαγγέλματος του
πτυχιούχου ψυχολόγου.
(2) Κάθε εγγγεγραμμένος ψυχολόγος

οφείλει να ασκεί το επάγγελμα του
εγγεγραμμένου ψυχολόγου στα πλαίσια της
εγκεκριμένης ειδικότητας εφαρμοσμένης
ψυχολογίας, η οποία του έχει αναγνωριστεί
από το Συμβούλιο.
(3)

Κάθε πτυχιούχος ψυχολόγος

περιορίζεται αυστηρά στην άσκηση μόνο
όσων ψυχολογικών καθηκόντων
προσδιορίζονται στο πλαίσιο καθηκόντων
πτυχιούχων ψυχολόγων βάσει του
παρόντος Νόμου.
(4) Το πλαίσιο καθηκόντων για κάθε
εγκεκριμένη ειδικότητα εφαρμοσμένης
ψυχολογίας θα καταρτιστεί από το πρώτο
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Συμβούλιο που θα διοριστεί, με την έναρξη
της ισχύος του παρόντος Νόμου το
αργότερο μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, και
θα διασφαλίζει τουλάχιστον τα
αποκλειστικά καθήκοντα που αποδίδονται
σε κάθε ειδικότητα χωριστά.
(5) Τίτλοι που είτε δεν κατονομάζουν
εγκεκριμένες ειδικότητες εφαρμοσμένης
ψυχολογίας είτε άλλα εγκεκριμένα
επαγγέλματα, επιτηδεύματα ή ειδικότητες
και δυνατό να εξυπακούουν την άσκηση
ψυχολογικών καθηκόντων δημοσιεύονται
πάντοτε σε συνδυασμό με εγκεκριμένο
επαγγελματικό τίτλο.

Τροποποίηση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

16. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α)

Με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων «στο
Μητρώο», όπου αυτές απαντώνται, με τις λέξεις «στα
Μητρώα Ψυχολόγων»· και

(β)

με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων
«εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος», όπου αυτές
απαντώνται, με τη λέξη «ψυχολόγος»· και

(γ)

με τη διαγραφή από την παράγραφο (ε) αυτού, της λέξης
«επαγγελματία» (πρώτη γραμμή), της λέξης
«επαγγελματία» (δεύτερη γραμμή) και της λέξης
«επαγγελματίας» (τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

17. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το
ακόλουθο νέο άρθρο 13:
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«Ειδικότητες

13.- (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί

εγγεγραμμένων

να θεσπίζει νέες εγκεκριμένες ειδικότητες

ψυχολόγων.

εφαρμοσμένης ψυχολογίας και να
καθορίζει τα πλαίσια καθηκόντων που τις
διέπουν, μετά από σχετική αιτιολογημένη
σύσταση του Συμβουλίου.
(2) Κάθε εγγεγραμμένος ψυχολόγος
μπορεί να καταταχθεί σε μια ή
περισσότερες εγκεκριμένες ειδικότητες
εφαρμοσμένης ψυχολογίας, σύμφωνα με
τα προσόντα του και όπως αυτά
προσδιορίζονται μετά από σχετική
διατύπωση που αναγράφεται στα
διπλώματά του και/ ή προκύπτει από την
αναλυτική βαθμολογία των
μεταπτυχιακών του σπουδών.
(3) Ο Έφορος δε δύναται να
απονείμει άδειες εξάσκησης
επαγγέλματος στις οποίες να
αναγράφονται εγκεκριμένες ειδικότητες
εφαρμοσμένης ψυχολογίας με
προϋποθέσεις πέραν αυτών που
αναφέρονται στο εδάφιο (2).
(4) Κατ’ εξαίρεση των
προϋποθέσεων του εδαφίου (2), ο
Έφορος δύναται, να συμπεριλάβει στους
καταλόγους εγκεκριμένων ειδικοτήτων
εφαρμοσμένης ψυχολογίας και όσα
πρόσωπα τα ονόματα των οποίων έχουν
ήδη δημοσιευτεί στο Μητρώο
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Επαγγελματιών Ψυχολόγων, με βάση το
βασικό νόμο και/ή έχουν εξασφαλίσει
πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο
Επαγγελματιών Ψυχολόγων και/ή θα
εγγραφούν στο Μητρώο Εγγεγραμμένων
Ψυχολόγων, σύμφωνα με τις πρόνοιες
των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 8 του
παρόντος Νόμου, εφόσον το Συμβούλιο
ικανοποιείται ότι η εποπτευόμενη
πρακτική άσκηση που έλαβαν και/ή
επαγγελματική τους πείρα δικαιολογεί την
εγγραφή τους σε συγκεκριμένο κατάλογο
μιας εκ των εγκεκριμένων ειδικοτήτων
εφαρμοσμένης ψυχολογίας.
(5) Τα ίδια προσόντα δε δύνανται να
χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν
πέραν της μιας εγκεκριμένης ειδικότητας
εφαρμοσμένης ψυχολογίας.
(6) Είναι νόμιμο ο εγγεγραμμένος
ψυχολόγος να προβάλλει την ειδικότητα ή
τις ειδικότητες εφαρμοσμένης ψυχολογίας
που του ενέκρινε το Συμβούλιο και στα
πλαίσια της οποίας ή των οποίων ασκεί το
επάγγελμά του, σε επιγραφές έξω από το
γραφείο του, σε επαγγελματικές κάρτες,
σε διαφημιστικά έντυπα, σε ηλεκτρονικά
μέσα, και στο διαδίκτυο:
Νοείται ότι κάθε εγγεγραμμένος
ψυχολόγος μπορεί με την έγκριση του
Συμβουλίου και οπωσδήποτε όχι κατά
παράβαση του εδαφίου (4) του άρθρου
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11, να προβάλλει άλλα μεταπτυχιακά
προσόντα που κατέχει και τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες
ειδικότητες εφαρμοσμένης ψυχολογίας.».

Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

18. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

19. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

αντικατάσταση από αυτό, της λέξης «επαγγελματικής» (δεύτερη
γραμμή) με τη λέξη «εφαρμοσμένης».

ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των
λέξεων «εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους»
(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «εγγεγραμμένους
ψυχολόγους και/ή πτυχιούχους ψυχολόγους»·

(β)

με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2)
αυτού, της λέξης «άλλους» (πρώτη γραμμή), της λέξης
«επαγγελματίες» (πρώτη γραμμή) και της λέξης
«επαγγελματία» (τρίτη γραμμή)·

(γ)

με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2)
αυτού, αμέσως μετά τη φράση «του Συνδέσμου
Ψυχολόγων Κύπρου» (πέμπτη και έκτη γραμμή) της
φράσης «και του Παγκυπρίου Συλλόγου Ψυχολόγων»· και

(δ)

με τη διαγραφή από το εδάφιο (6) αυτού, της λέξης
«επαγγελματία» (τέταρτη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.

20. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
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(α)

Με την αντικατάσταση από τα εδάφια (1) και (2) αυτού,
των λέξεων «Εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος»
(πρώτη γραμμή και πρώτη γραμμή, αντίστοιχα) με τη
φράση «Εγγεγραμμένος ψυχολόγος και/ή πτυχιούχος
ψυχολόγος»· και

(β)

με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1)
αυτού, της λέξης «επαγγελματία» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

21. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση από τα εδάφια (1) και (3) αυτού, της
φράσης «εγγεγραμμένος επαγγελματίας ψυχολόγος»
(δεύτερη γραμμή και πρώτη γραμμή, αντίστοιχα) με τη
φράση «εγγεγραμμένος ψυχολόγος και/ή πτυχιούχος
ψυχολόγος»· και

(β)

με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού, της λέξης
«επαγγελματία» (τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

22. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού,
των λέξεων «επαγγελματία ψυχολόγου» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) με τις λέξεις «εγγεγραμμένου ψυχολόγου και/ή
πτυχιούχου ψυχολόγου».

Τροποποίηση
του άρθρου 20
του βασικού
νόμου.

23. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α)

Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του
εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «επαγγελματία
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ψυχολόγου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις
«εγγεγραμμένου ψυχολόγου και/ή πτυχιούχου
ψυχολόγου»· και

(β)

με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του
εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «επαγγελματίες
ψυχολόγους» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις
«εγγεγραμμένους ψυχολόγους και/ή πτυχιούχους
ψυχολόγους».

Αρ. Φακ.: 23.01.048.303.2007
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