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Άρθρο 2: 
«αναγνωρισμένες 
ψυχοθεραπευτικές 
προσεγγίσεις» ... 
«κατευθυντήριες 
γραμμές τις 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» 
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Η πρόταση του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών 
(ΠΣΨΘ) είναι 
παραπλανητική.   

- Η  ΕΕ ΔΕΝ αναγνωρίζει την ψυχοθεραπεία 

ως επάγγελμα. Μάλιστα, το 2005 απέρριψε ένα 

τέτοιο αίτημα του European Association for 

Psychotherapy (EΑΡ), ο οποίος αποτελεί 

ιδιωτικό οργανισμό ομπρέλα για άτομα και 

μεμονωμένους οργανισμούς. O EAP το 2018 

κατέθεσε το Psychotherapy Act στην 

Ευρωπαϊκή Κομισιόν με την ελπίδα ότι θα 

αναγνωριστεί η ψυχοθεραπεία ως ανεξάρτητο 

επάγγελμα. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι 

σήμερα (βλέπε Παράρτημα Ι). 

- Επιπρόσθετα, η επίκληση της οδηγίας για 

αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων από τα 

κράτη-μέλη και η οδηγία για ελεύθερη 

μετακίνηση επαγγελματιών ανάμεσα στα κράτη-

μέλη από μέρους του ΠΣΨ για σκοπούς 

προώθησης υιοθέτησης της ψυχοθεραπείας ως 

ανεξάρτητου επαγγέλματος στην Κύπρο 

αποτελεί περαιτέρω απόπειρα παραπλάνησης  

του κράτους, του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά 

και του κόσμου που χρήζει περίθαλψης εφόσον 

σε πολλές περιπτώσεις τα προσόντα που 

απαιτούνται σε άλλες χώρες είναι ελλειπεί σε 

σχέση με αυτά που καθορίζονται στις Κυπριακές 

επαγγελματικές νομοθεσίες και τα οικεία 
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συμβούλια εγγραφής (π.χ., των ψυχολόγων) 

ζητούν συμπληρωματικά προσόντα.   

- Σε αυτή τη φάση, νομοθεσίες υπάρχουν σε 13 

Ευρωπαϊκές χώρες που είτε περιορίζουν τη 

χρήση του όρου «ψυχοθεραπευτής», ή την 

άσκηση της ψυχοθεραπείας ως δραστηριότητα, 

ή και τα δυο. Στις πλείστες εξ αυτών, πρόσβαση 

στην παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας 

υπάρχει μόνο από συγκεκριμένα, ευρέως 

αναγνωρισμένα και ρυθμισμένα επαγγέλματα 

(π.χ., ψυχίατρους και ψυχολόγους). Μόνο σε 2 

Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Σουηδία) υπάρχει 

η δυνατότητα για εκπαίδευση στην 

ψυχοθεραπεία ανεξαρτήτως βασικού 

επαγγέλματος και εξάσκησής της ως 

ανεξάρτητου «επαγγέλματος».  

- Τα πιο πάνω σημεία αφορούν και στο άρθρο 3 

του Μέρους Ι και στο Άρθρο 9 (2) του Μέρους 

IV Εγγραφή στο Μητρώο του προτεινόμενου 

νομοσχεδίου όπου γίνεται αναφορά στην 

«άσκηση του επαγγέλματος του 

ψυχοθεραπευτή» και στον περί Γενικού 

Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου. 

- Επιπλέον, η Συνθήκη του Στρασβούργου για την 

ψυχοθεραπεία του 1990, την οποία επικαλείται ο 

ΠΣΨΘ, αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία 

οργανισμών με ιδία συμφέροντα που 

υπέγραψαν το εν λόγω κείμενο και αποτελούν 

μέλη του ΕΑΡ. Δεν αποτελεί επίσημη συνθήκη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

η οποία να έχει υπογραφεί από επίσημο 

εκπρόσωπο κυβέρνησης χώρας-μέλους!   
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2 
Άρθρο 2: «Ορισμός 
ψυχοθεραπείας» 
 

3 

Δεν υπάρχει ένας και 
μοναδικός ορισμός για την 
ψυχοθεραπεία, ο οποίος να 
είναι ευρέως αποδεκτός από 
τους επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στο 
αντικείμενο (π.χ., ψυχολόγου, 
ψυχιάτρους). 
 

- Μάλιστα, ο ίδιος ο ΕΑΡ, σε πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα του προς κυβερνήσεις, ορίζει την 

ψυχοθεραπεία ως ψυχολογική θεραπεία! (βλέπε 

Παράρτημα Ι) 

- Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων 

Ψυχολόγων (European Federation of 

Psychologists’ Associations – EFPA), 

οργανισμός ομπρέλα των συνδέσμων 

ψυχολόγων που αντιπροσωπεύει πέραν των 

350 000 ψυχολόγων στην Ευρώπη, μετά από 

ομόφωνη απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση 

των 38 Συνδέσμων Μελών της στο Άμστερνταμ 

το 2017 παρέθεσε ένα κοινώς αποδεκτό ορισμό 

για τους επαγγελματίες ψυχολόγους (βλέπε 

Παράρτημα ΙΙ). 

- Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιας 

μορφής ρύθμιση, η οποία όμως θα μπορούσε 

να γίνει διαμέσου των οικείων συμβουλίων 

εγγραφής των επαγγελμάτων τα οποία έχουν το 

κατάλληλο υπόβαθρο στην ψυχική υγεία το 

οποίο να δικαιολογεί την πρόσβαση σε 

ψυχοθεραπευτικές δραστηριότητες σε επίπεδο 

εξειδίκευσης (π.χ., ψυχολόγοι, ψυχίατροι). 

 

 

3 

Άρθρο 4 (1) (α): 
«...κατέχουν στη 
δημόσια υπηρεσία 
της Δημοκρατίας.» 
 

3 

Κάτι τέτοιο είναι πρακτικώς 
αδύνατον εφόσον δεν 
υφίσταται όχι μόνο ως 
ανεξάρτητο επάγγελμα, αλλά 
δεν υπάρχουν σχέδια 
υπηρεσίας που να αφορούν 
στην ψυχοθεραπεία ως 
«ανεξάρτητο επάγγελμα». 

- Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση, 

υπηρεσίες ψυχοθεραπείας εντός του δημοσίου 

τομέα παρέχονται κυρίως από Εγγεγραμμένους 

Ειδικούς Ψυχολόγους και πιθανώς και από 

άλλους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (π.χ., 

ψυχίατρους, νοσηλευτές ψυχικής υγείας) μέσα 

στα πλαίσια άσκησης του βασικού 

επαγγέλματός τους, το οποίο ρυθμίζεται από τις 

οικείες νομοθεσίες.  
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Άρθρο 7 (1): 
«...καταρτίζει, μέσα 
σε 10 μήνες.... 
Μητρώο 
Εγγεγραμμένων 
Ψυχοθεραπευτών.... 
δικαιούται να 
εγγραφεί δυνάμει 
του παρόντος 
Νόμου... . Νοείται 
ότι τα προσόντα 
κάθε προσώπου 
εγγράφονται 
σύμφωνα με τον 
επαγγελματικό 
τίτλο που του 
απονέμεται από τον 
Παγκύπριο 
Σύνδεσμο 
Ψυχοθεραπευτών.» 

5 

Νομιμοποίηση όσων 
παράνομα εφαρμόζουν 
ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. 
 

- Επί της ουσίας, με την προώθηση της 

προτεινόμενης νομοθεσίας υπάρχει ο κίνδυνος 

να νομιμοποιηθούν όσοι μέχρι σήμερα πιθανώς 

παράτυπα ή/και παράνομα εφαρμόζουν 

ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, είτε αυτόνομα είτε 

κάτω από την παρότρυνση και καθοδήγηση του 

ΠΣΨΘ, δεδομένου ότι είναι μέλη του, και χωρίς 

να κατέχουν την απαραίτητη άδεια εξάσκησης 

αναγνωρισμένου επαγγέλματος σε ότι αναφορά 

τις ισχύουσες νομοθεσίες. Σημείο 

προβληματισμού αφορά η πιθανότητα ελλειπούς 

κατάρτισης αυτής της ομάδας εφόσον ενδέχεται 

να μην έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση σε 

βασικό επάγγελμα που να εστιάζει στην 

κατάρτιση του ατόμου στην ψυχική υγεία. 

5 

Άρθρο 9 (1) (γ): 
«...το πρόγραμμα 
εγκρίνεται από το 
Συμβούλιο...με τις 
ισχύουσες 
κατευθυντήριες 
γραμμές του 
Συμβουλίου 
Ψυχοθεραπείας του 
Ηνωμένου 
Βασιλείου (UKCP) 
και του .... ΕΑΡ.» 
 

6 

Μη αποδεκτά σώματα για 
αναγνώριση προσόντων στην 
Κύπρο και προτεινόμενα 
προσόντα 

- Στην Κύπρο, βάσει νομοθεσίας και κανονισμών 

του αρμόδιου Υπουργείου, δηλαδή του 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας, τα αρμόδια σώματα για 

αναγνώριση προσόντων στην Κύπρο είναι το 

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) και ο Φορέας 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). 

Τα δυο αυτά σώματα αποτελούν τους φορείς για 

αναγνώριση, πιστοποίησης και ταυτοποίησης 

τίτλων και προσόντων σπουδών. Επιπλέον, 

είναι αδύνατο να παρουσιάζονται ως ισότιμα και 

ισάξια προσόντα που αποκτούνται σε 

Πανεπιστήμια με αυτά που προσφέρονται σε 

ινστιτούτα εφόσον δεν τυγχάνουν της ίδιας 

ενδελεχούς και συστηματικής αξιολόγησης.  
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- Τα προτεινόμενα προσόντα είναι ανεπαρκή 

δεδομένου ότι όταν υπολογιστούν στο σύνολο 

τους αφορούν σε έναν μόνο χρόνο εκπαίδευσης 

(σημείωση, κατ’ ακρίβεια 9 μήνες δεδομένου ότι 

ένα έτος πλήρους εργασίας αναλογεί σε 2000 

ώρες εργασίας, ενώ η προτεινόμενη εκπαίδευση 

αφορά στην ολοκλήρωση 1550 ωρών μέσα σε 4 

χρόνια).  

- Επιπλέον, δεν μπορεί να κρίνονται ως 

ισοδύναμα και ισάξια τα προσόντα ενός 

επαγγελματία ψυχολόγου που κατέχει πτυχίο 

και μεταπτυχιακό τίτλο σε συγκεκριμένη 

περιοχή, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 6 

χρόνων, και πιθανή περαιτέρω μετ’ εκπαίδευση 

σε εξειδικευμένες μεθόδους ψυχοθεραπείας με 

άτομα τα οποία εκπαιδεύονται για τέσσερα έτη, 

αλλά επί της ουσίας η συνολική διάρκεια της 

«κατάρτισής» τους χωράει σε 1 χρόνο.  

- Επιπρόσθετα, εξυπακούεται ότι δεν είναι 

δυνατόν να εφαρμόζονται αυτούσια κριτήρια 

άλλης χώρας, εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης (ήτοι 

του Ηνωμένου Βασιλείου) και να 

κατοχυρώνονται νομικά σε άλλη χώρα τη στιγμή 

που ισχύουν διαφορετικές συνθήκες εργασίας, 

αλλά και εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

Σημειώνουμε ότι στη συγκεκριμένη χώρα ΔΕΝ 

υφίσταται νομική κατοχύρωση της 

ψυχοθεραπείας με μόνη εξαίρεση του τίτλου 

“Child psychotherapist in the NHS”.  

- Επιπλέον, ο εν λόγω οργανισμός, καθώς και το 

ΕΑΡ αποτελούν οργανισμούς που προέκυψαν 

από ατομικές πρωτοβουλίες με ιδία 

συμφέροντα. Η εγγραφή ως μέλος σε τέτοιου 

είδους Ευρωπαϊκούς ή άλλους παρόμοιους 

συνδέσμους δεν επιφέρει απαραίτητα 
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πιστοποίηση επαγγελματική ή άλλη, ενώ μπορεί 

απλά να υποδηλώνει ενδιαφέρον σε μια 

συγκεκριμένη προσέγγιση ή θεωρία 

ψυχοθεραπείας.   

6 
Άρθρα 12 (1) και 14 
(1) 

7-8 
Αφαίρεση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων από ήδη  νομικά 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα.  

- Τα συγκεκριμένα άρθρα αφαιρούν 

επαγγελματικά δικαιώματα από τα ήδη νομικά 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Εξαναγκάζουν δε, 

τους επαγγελματίες ενώ είναι ήδη εγγεγραμμένοι 

στο οικείο Συμβούλιο Εγγραφής και σε 

επαγγελματικό σώμα, όπως εγγραφούν όχι 

μόνο σε ένα νέο Συμβούλιο, αλλά και σε ένα 

επιπλέον οργανισμό (ήτοι τον ΠΣΨΘ) ώστε να 

δύνανται να συνεχίσουν να ασκούν το 

επάγγελμά τους. Παράλληλα, τους εξαναγκάζει 

σε εγγραφή και εξομοίωση των προσόντων τους 

με κριτήρια πιο χαμηλού επιπέδου.  

7 
Άρθρα 23-28 

 
12-14 

Παραπλανητική ίδρυση 
συνδέσμου / συμβουλίου 
εγγραφής 

- Το σύνολο των άρθρων που συγκαταλέγονται 

στο πιο πάνω μέρος, καθώς και ο Κώδικας 

Δεοντολογίας του παραρτήματος, συνεχίζουν να 

παραπλανούν. O ΠΣΨΘ υφίσταται από το 

2013 ως σύνδεσμος και αυτόν καθορίζουν οι 

διατάξεις του επίσημου καταστατικού και του 

Κώδικα Δεοντολογίας του, όπως αυτά 

καθορίστηκαν στην ιδρυτική του συνέλευση. Με 

τα πιο πάνω προτεινόμενα νομοθετικά άρθρα, ο 

ΠΣΨΘ προσδοκεί στην αναγωγή του από 

σωματείο εκπροσώπησης/ σύνδεσμο σε 

συμβούλιο εγγραφής.     

 

8 Άρθρο 30   15 

Άνιση αναγνώριση και 
εξίσωση πτυχίων 
ανθρωπιστικών επιστημών με 
πτυχίο ψυχολογίας 

- Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί προσπάθεια 

περαιτέρω αναγνώρισης και εξίσωσης πτυχίων 

στις ανθρωπιστικές επιστήμες όπως η 

φιλολογία, η φιλοσοφία και η κοινωνιολογία με 



ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο  

«Ο περί Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών Νόμος του 2020» 
 

 
το πτυχίο στην ψυχολογία, που ανήκει επίσης 

στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στο να παρέχουν 

ισοδύναμα και ισάξια υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 

πράγμα το οποίο δεν μπορεί υφίσταται και με 

γνώμονα το συμφέρον του κοινού. 

9 

Δεύτερο 
Παράρτημα - 
Κώδικας 
Δεοντολογίας 
Αρχή 8: 
Αξιολογήσεις: 
«ψυχολογικών 
τεχνικών 
αξιολόγησης» 

 

26-27 

Οικειοποίηση δραστηριοτήτων 
υφιστάμενου νομικά 
κατοχυρωμένου 
επαγγέλματος 

- Η χρήση ψυχολογικών τεχνικών αξιολόγησης 

από μη ψυχολόγους επαρκώς εκπαιδευμένους 

αποτελεί περαιτέρω οικειοποίηση 

δραστηριοτήτων υφιστάμενου, νομικά 

κατοχυρωμένου επαγγέλματος, ήτοι του Ειδικού 

Ψυχολόγου. Σημειώνεται ακόμα ότι για την 

παροχή αυτής της υπηρεσίας απαιτείται 

σημαντική και συστηματική εκπαίδευση στο 

πλαίσιο ολοκληρωμένης, μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης. 

10 

Δεύτερο 
Παράρτημα - 
Κώδικας 
Δεοντολογίας 
Αρχή 9: Έρευνα 

27-28 

Υπονόμευση της 
επιστημονικής κοινότητας, 
παραπληροφόρηση του 
κοινού.  

- Δεν προνοείται εκπαίδευση, επιστημονική ή 

πρακτική, στην έρευνα. Παράλληλα, η 

οποιαδήποτε εκπαίδευση προπτυχιακού 

επιπέδου αποτελεί βασική εκπαίδευση και δεν 

είναι επαρκής για εκπόνηση έρευνας χωρίς 

περαιτέρω εκπαίδευση και επίβλεψη από 

κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία. 

Συνεπώς, η οποιαδήποτε εκπόνηση έρευνας 

χωρίς επαρκή κατάρτιση δύναται να οδηγήσει σε 

υπονόμευση της επιστημονικής κοινότητας και 

του έργου της, καθώς και στην 

παραπληροφόρηση της και του κοινού. 

 
Οδηγίες συμπλήρωσης  
 
1:  Στη στήλη (2) να αναγραφτεί ο αριθμός του άρθρου  στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο / εισήγηση. 
2:  Στη στήλη (3) να αναγραφτεί ο αριθμός της σελίδας στην οποία αναφέρεται το σχόλιο/εισήγηση που γίνεται. 
3:  Στη στήλη (4) να γίνει αναλυτική περιγραφή του σχόλιου / εισήγησης. 
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4: Στη στήλη (5) να γίνει αναλυτική τεκμηρίωση / αιτιολόγηση του σχολίου / εισήγησης που αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή του 
σχολίου/εισήγησης. 
 
Παρακαλώ όπως το παρόν έντυπο αποστέλλεται κατάλληλα συμπληρωμένο στo Υπουργείο Υγείας με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipanteli@moh.gov.cy το αργότερο μέχρι την 7η/1/2021.   
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Παράρτημα Ι 
 
Από την ιστοσελίδα του ΕΑΡ  
 

- EAP European Platform working group (EU Platform Committee - history - European Association for Psychotherapy 

(europsyche.org)) 

 

The European platform working group was installed at the EAP Board meeting in Belgrade, Serbia in June 2004 after a 

meeting of Mony Elkaim with the European Commission where the consequences of the decision not to include 

psychotherapy in directive 2005/36/EC were discussed. (έμφαση δική μας). 

 

- Psychotherapy Act Adoption (Psychotherapy Act Adoption - European Association for Psychotherapy (europsyche.org)) 

 

«In 2018 the European Association for Psychotherapy submitted the Psychotherapy Act to the EUROPEAN COMMISSION to 

gain recognition of the professional status of Psychotherapist. 

… 

WE LOOK FORWARD TO THE ADOPTION OF THE PSYCHOTHERAPY ACT BY THE EUROPEAN UNION 

… 

2018 is a new era in which we look forward to the ADOPTION OF THE PSYCHOTHERAPY ACT by the European Union, 

thus granting the SAME PROFESSIONAL STANDING as has been given to other professions in recent years, for example 

the Medical Act and the Nursing Act. We look forward to being part of future consultations with European Commissioners. » 

 
- Information for governments (Information for governments - European Association for Psychotherapy (europsyche.org)) 

 

«Psychotherapy is a psychological (as distinct from medical or pharmacological) treatment for a range of psychological, 

emotional and relationship problems. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/information-for-governments/eu-platform-committee-history/
https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/information-for-governments/eu-platform-committee-history/
https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/psychotherapy-act/
https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/information-for-governments/


ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο  

«Ο περί Εγγραφής Ψυχοθεραπευτών Νόμος του 2020» 
 

 
Παράρτημα ΙΙ 
 

 EFPA statement on Psychologists practicing Psychotherapy GA July 2017  

  

   

EFPA statement on psychologists practicing psychotherapy as approved by EFPA GA 
Amsterdam 2017 - final  

  

“Psychotherapy is the informed and intentional application of clinical methods and interpersonal stances derived from established 
psychological principles for the purpose of assisting people to modify their behaviors, cognitions, emotions, and/or other personal 
characteristics in directions that the participants deem desirable” (Norcross, 1990, p. 218-220)  
  

Therefore:  

• Psychotherapy is an area of applied psychology that is practised by the profession of psychologists.   

• Psychotherapy is a practice that psychologists acquire through different education programmes.    

• Psychologists practising psychotherapy have training that includes supervision and have proven competences in scientifically 

validated theories on human emotions, cognitions and behaviour and on processes of development, and are trained in the 

scientific application of the methods of change based upon these theories.  

  

As a healing practice and professional service, psychologists practising psychotherapy are effective and highly cost- effective. In 
controlled trials and in clinical practice, psychotherapy results in benefits that markedly exceed those experienced by individuals who 
need mental health services but do not receive psychotherapy. Consequently, psychologists practising psychotherapy should be 
included in the health and social care system.   
  

EFPA will continue its efforts to educate the public about the effectiveness of psychotherapy; support advocacy to enhance formal 
recognition of psychologists practising psychotherapy in the health and social care system; and help ensure that policies will increase 
access to psychologists practising psychotherapy in the health and social care system, with particular attention to addressing the 
needs of underserved populations.    
  

EFPA will encourage integration of research and practice; and support advocacy for funding, and encourage continued and further 
research on the effectiveness and efficacy of psychotherapy.  
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Amsterdam, July 2017  

http://efpa.eu/professional-development/2017-efpa-statement-on-psychologists-practicing-psychotherapy(july-2017)SC on 
psychology and health  
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