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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20ης Σεπτεμβρίου 2013  

Παρόντες: 

1. Κυριάκος Πλατρίτης 

2. Κυριάκος Ελπιδώρου 

3. Έλενα Ζαρούνα 

4. Γιάννα Ιωάννου 

5. Ειρένα Αναστασίου 

6. Άντρεα Στυλιανού 

  Δικαιολογημένοι απόντες: 

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω 

ασθενείας 

 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης γύρω στις 10:45 πμ ανακοινώνοντας την ημερήσια 

διάταξη, η οποία και οριστικοποιείται ως ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Συνάντηση με Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 

2) Εξέταση Αιτήσεων (προτεραιότητα σε όσες σχετίζονται με προσφυγές) 

3) Διάφορα 

 

1. Συνάντηση με Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την επίσκεψη του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 

(ΚΕΠ), στα γραφεία του ΣΕΨ, στην οποία έγινε συζήτηση σχετικά (ι) με την τροποποίηση του Περί Αγωγής 

και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου και των συναφών Κανονισμών που εκδίδονται με 

βάση το άρθρο 27 και (ιι) με τον εκσυγχρονισμό των Περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμων του 1995 έως 

2009. Ο Πρόεδρος της ΚΕΠ εξέφρασε το ενδιαφέρον και την προθυμία του να συνδράμει στον αναγκαίο 

εκσυγχρονισμό νομοθεσιών προκείμενου να κατοχυρώνεται το επάγγελμα του ψυχολόγου με τον καλύτερο 

δυνατόν τρόπο και να διασφαλίζεται η παροχή υψηλής ποιότητας ψυχολογικών υπηρεσιών στους πολίτες. Ο 

Πρόεδρος του ΣΕΨ πληροφόρησε τον Πρόεδρο της ΚΕΠ ότι επίκειται σύντομα η ψήφιση από το 

Κοινοβούλιο των Κανονισμών λειτουργίας του ΣΕΨ και ότι σύντομα το ΣΕΨ θα υποβάλει προτάσεις για 

εκσυγχρονισμό των Περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμων του 1995 έως 2009. 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Νο4  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20ης Σεπτεμβρίου, 2013. Αριθμός Πρωτοκόλλου Σ.Ε.Ψ..: 2013/Γ/1.0.0065. 

Σελίδα: 2 από σελίδες: 5 

 

2. Εξέταση Αιτήσεων (προτεραιότητα σε όσες σχετίζονται με προσφυγές) 

α) Αίτηση Μαργαρίτας Ορφανίδου. Αναγνώστηκε η απόφαση του Συμβουλίου όπως περιέχεται στην 

επιστολή του ΣΕΨ ημερομηνίας 07/03/13, και με αρ. πρωτοκόλλου 2013/Α/1.058 και αφού ικανοποιήθηκαν 

όσες διευκρινήσεις ζητήθηκαν με στοιχεία που εμπεριέχονται στον ατομικό φάκελο της αιτήτριας, 

αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται λόγος για ανάκληση της ισχύουσα απόφασης του ΣΕΨ που λήφθηκε 

δυνάμει των προνοιών του άρθρου 8.2βνι του Ν.234(Ι)/2004, σχετικά με τη Μαργαρίτα Ορφανίδου για να 

εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, εφόσον υποβληθεί και επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις. 

Επειδή για τη διεκπεραίωση της αίτησης παρέμεινε σε εκκρεμότητα η απόδοση της ειδικότητας της 

εφαρμοσμένης ψυχολογίας, και επειδή από την εξέταση των σχετικών αποδεικτικών διαπιστώνεται ότι (ι) τα 

βασικά καθήκοντα εργασίας της αιτήτριας είναι εγγύτερα στην ειδικότητα της συμβουλευτικής ψυχολογίας, 

(ιι) το πιστοποιητικό εποπτείας επιβεβαιώνει την εκτέλεση καθηκόντων συμβουλευτικής ψυχολογίας και 

(ιιι) τα καθήκοντα που άσκησε σε σχολικό πλαίσιο δεν είναι τέτοιας φύσεως που να αποδοθούν στην 

ειδικότητα της σχολικής/εκπαιδευτικής ψυχολογίας, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η ειδικότητα της 

εφαρμοσμένης ψυχολογίας στην οποία θα εξεταστεί και δύναται να εγκριθεί σε περίπτωση επιτυχίας στις 

εξετάσεις η αιτήτρια είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία. Επιπλέον, αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στην 

αιτήτρια με την οποία να γίνεται αναφορά στη διαδικασία των εξετάσεων και να διατυπώνεται κατά σαφή 

τρόπο ότι χρειάζεται να αποσυρθούν οι προσφυγές που εκκρεμούν στο Δικαστήριο και ότι η κάθε πλευρά 

θα αναλάβει τα δικά της δικηγορικά έξοδα. Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης αποφασίστηκε για την εξέταση 

να ισχύσουν οι ίδιοι όροι και συνθήκες που αποφασίστηκαν για την περίπτωση της Παναγιώτας Αυξεντίου. 

β) Αλεξία Βασιλείου. Αναγνώστηκε εκ νέου η επιστολή της και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα. 

Αναγνώστηκε η απόφαση του Συμβουλίου που λήφθηκε υπό την προεδρία του Γεωργιάδη και αφού 

ικανοποιήθηκαν όσες διευκρινήσεις ζητήθηκαν με στοιχεία που εμπεριέχονται στον ατομικό φάκελο της 

αιτήτριας, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι δεν ότι δεν υφίσταται λόγος για ανάκληση της ισχύουσα απόφασης 

του ΣΕΨ που λήφθηκε δυνάμει των προνοιών του άρθρου 8.2βν του Ν.234(Ι)/2004, για εγγραφή της 

αιτήτριας στο μητρώο εποπτευομένων. Μελετώντας τα αποδεικτικά στοιχεία διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της οριζόμενης εποπτευόμενης εργασίας και επειδή για την 

απόδοση της ειδικότητας εφαρμοσμένης ψυχολογίας, διαπιστώθηκε ότι η αιτήτρια (ι) ως ασκούμενη σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο εκτελούσε καθήκοντα συμβουλευτικού ψυχολόγου, (ιι) πιστοποιείται από επόπτρια η 

εκ μέρους της εκτέλεση καθηκόντων συμβουλευτικής ψυχολογίας, (ιιι) η εργασία της ως αυτοτελώς 

εργαζόμενη εμπίπτει στην ειδικότητα της συμβουλευτικής ψυχολογίας, και ιv ότι η επαγγελματική εμπειρία 

που αποκτήθηκε σε δομές υγείας αφορούσε καθήκοντα που κυρίως εμπίπτουν στην ειδικότητα της 

συμβουλευτικής ψυχολογίας, αποφασίστηκε ομόφωνα να αποδοθεί στην αιτήτρια η ειδικότητα της 

συμβουλευτικής ψυχολογίας αφού πρώτα υποβληθεί και επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις στην ειδικότητα της 

συμβουλευτικής ψυχολογίας. Επιπλέον, αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στην αιτήτρια με την οποία να 
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γίνεται αναφορά στη διαδικασία των εξετάσεων. Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης αποφασίστηκε για την 

εξέταση να ισχύσουν οι ίδιοι όροι και συνθήκες που αποφασίστηκαν για την περίπτωση της Παναγιώτα 

Αυξεντίου και Μαργαρίτας Ορφανίδου.  

Θέκλα Πετρίδου: Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να μελετήσουν το περιεχόμενο της προσφυγής εναντίον 

του ΣΕΨ που υπέβαλε η Θ. Πετρίδου, και να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να αποφασιστεί στην 

επόμενη συνεδρία εάν ενδέχεται να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση του ΣΕΨ και να εξεταστεί εκ νέου 

ο φάκελος.  

 

3. Διάφορα 

α) Αποφασίστηκε να καθιερωθεί ως τακτικό θέμα σε κάθε δεύτερη συνεδρίαση η ενημέρωση της ταμιακής 

κατάστασης, που σημαίνει ότι ο Ταμίας θα υποβάλλει αναφορά στην οποία θα αναγράφεται το υπόλοιπο 

του ταμείου, τα μηνιαία έσοδα και έξοδα και η ενημερότητα των εγγεγραμμένων στο μητρώο 

εγγεγραμμένων (ειδικών) ψυχολόγων σχετικά με την πληρωμή των ετήσιων τελών ανανέωσης της 

επαγγελματικής άδειας. Σχετικά με τα εντάλματα πληρωμών παρέχεται η δυνατότητα στον Ταμία να τα 

υποβάλλει ακόμη και σε κάθε συνεδρίαση.  

β) Αποφασίστηκε να εγκαινιαστεί επαφή με φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή της 

Νομοθεσίας και την σωστή ενημέρωση του πολίτη για το νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, 

όπως η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, ο Σύνδεσμος Προστασίας Καταναλωτών, Ιατρικός Σύλλογος κ.ο.κ.  

γ) Αποφασίστηκε η μεταφορά του απογευματινού ωραρίου απασχόλησης της έμμισθης γραμματέας από 

Τρίτη σε Παρασκευή, με τη σύμφωνη γνώμη της ιδίας, ώστε να διεκπεραιώνεται πιο άμεσα εκκρεμότητες 

που απορρέουν από τις συνεδριάσεις. 

δ) Αποφασίστηκε να ζητηθούν προσφορές για αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος που να συνδυάζει και 

λειτουργία σαρωτή ώστε να διευκολυνθεί το έργο της Γραμματέας. 

ε) Αποφασίστηκε να προσκληθούν τα μέλη του προηγούμενου ΣΕΨ να παραδώσουν το έργο που τους έχει 

ανατεθεί σε επιτροπές και εκπροσωπήσεις και να παρακαθίσουν σε τιμητικό αποχαιρετιστήριο γεύμα. 

στ) Μελετήθηκε το έγγραφο της συμφωνίας που σύναψε το προηγούμενο ΣΕΨ με τον δικηγορικό γραφείο 

Παπαγεωργίου και σία για να εκπροσωπεί νομικά το ΣΕΨ. Μελετήθηκε και το αντίστοιχο πρακτικό της 

συνεδρίας που λήφθηκε η απόφαση και διαπιστώθηκε ότι η συμφωνία έληξε με την ολοκλήρωση της 

θητείας του προηγούμενου ΣΕΨ. Υπάρχουν κάποια ζητήματα οικονομικής φύσεως που εκκρεμούν και 

αποφασίστηκε να τα διαχειριστεί η Αν. Γραμματέας και να ενημερώσει στην επόμενη συνεδρίαση. 

Αποφασίστηκε να ληφθούν προσφορές από δικηγορικά γραφεία για την νομική εκπροσώπηση του ΣΕΨ. 

                            

Νέα συνεδρίαση ορίστηκε για την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 10:30 πμ. με ημερήσια διάταξη η οποία θα 

ετοιμαστεί από τον Πρόεδρο.  
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Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης γύρω στις 2:30 μμ. 

 

Αποφάσεις: 

1.Να μην ανακληθεί η ισχύουσα απόφαση του ΣΕΨ που λήφθηκε δυνάμει των προνοιών του άρθρου 8.2βνι 

του Ν.234(Ι)/2004, σχετικά με τη Μ. Ορφανίδου για να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, 

εφόσον υποβληθεί και επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις. 

2. Η ειδικότητα στην οποία θα εξεταστεί και δύναται να εγκριθεί η Μ. Ορφανίδου σε περίπτωση επιτυχίας 

στις εξετάσεις είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία.  

3. Να σταλεί επιστολή στη Μ. Ορφανίδου με την οποία να γίνεται αναφορά στη διαδικασία των εξετάσεων 

και να διατυπώνεται κατά σαφή τρόπο ότι χρειάζεται να αποσυρθούν οι προσφυγές που εκκρεμούν στο 

Δικαστήριο και ότι η κάθε πλευρά θα αναλάβει τα δικά της δικηγορικά έξοδα.  

4. Να μην ανακληθεί η ισχύουσα απόφασης του ΣΕΨ που λήφθηκε δυνάμει των προνοιών του άρθρου 8.2βν 

του Ν.234(Ι)/2004, για εγγραφή της Α. Βασιλείου στο μητρώο εποπτευομένων. 

5. Η ειδικότητα στην οποία θα εξεταστεί και δύναται να εγκριθεί η Α. Βασιλείου σε περίπτωση επιτυχίας 

στις εξετάσεις είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία.  

6. Να σταλεί επιστολή στην Α. Βασιλείου με την οποία να γίνεται αναφορά στη διαδικασία των εξετάσεων 

7. Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης αποφασίστηκε για την εξέταση της Μ. Ορφανίδου και Α. Βασιλείου να 

ισχύσουν οι ίδιοι όροι και συνθήκες που αποφασίστηκαν για την περίπτωση της Παναγιώτας Αυξεντίου. 

8. Να καθιερωθεί ως τακτικό θέμα σε κάθε δεύτερη συνεδρίαση η ενημέρωση της ταμιακής κατάστασης 

(υπόλοιπο του ταμείου, τα μηνιαία έσοδα και έξοδα, ενημερότητα τελών ανανέωσης της επαγγελματικής 

άδειας) 

9. Σχετικά με τα εντάλματα πληρωμών παρέχεται η δυνατότητα στον Ταμία να τα υποβάλλει ακόμη και σε 

κάθε συνεδρίαση. 

10. Να εγκαινιαστεί επαφή με φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή της Νομοθεσίας και την 

σωστή ενημέρωση του πολίτη για το νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου. 

11. Μεταφέρεται το απογευματινό ωράριο απασχόλησης της έμμισθης γραμματέας από Τρίτη σε 

Παρασκευή. 

12. Να ζητηθούν προσφορές για αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος που να συνδυάζει και λειτουργία 

σαρωτή. 

13. Να προσκληθούν τα μέλη του προηγούμενου ΣΕΨ να παραδώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί σε 

επιτροπές και εκπροσωπήσεις και να παρακαθίσουν σε τιμητικό αποχαιρετιστήριο γεύμα. 

14. Να διαχειριστεί εκκρεμότητες οικονομικής φύσεως με Νομικό Σύμβουλο η Αν. Γραμματέας και να 

ενημερώσει στην επόμενη συνεδρίαση.  

15. Να ληφθούν προσφορές από δικηγορικά γραφεία για την νομική εκπροσώπηση του ΣΕΨ. 

   






