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Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων της χώρας 

μας, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 991/79-άρθρο 8, 2646/98, την 

Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-2-2012). Αριθμεί πάνω από 3.000 μέλη και 

είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA από το 1988. Η EFPA αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό 

όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν 40 ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται περισσότεροι από 400.000 

Ψυχολόγοι (http://www.efpa.eu). 

Αθήνα, 27/04/2021  

Αρ. Πρωτ.: 14235  

Ανακοίνωση 

Περί των Γνωματεύσεων των Ψυχολόγων 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Το τελευταίο διάστημα, λόγω προφανώς των επικείμενων αλλαγών στο οικογενειακό 

δίκαιο, ο Σύλλογος κατακλύζεται από καταγγελίες πολιτών, κυρίως πατεράδων, εναντίον 

Ψυχολόγων, που εκδίδουν γνωματεύσεις, βεβαιώσεις κ.λπ., ότι οι ίδιοι είναι ακατάλληλοι να 

ασκούν ακόμα και τη γονική μέριμνα! 

 Συνήθως, ο τρόπος με τον οποίο συνάγουν τα συμπεράσματα είναι αντιδεοντολογικός, 

διότι: α) ούτε καν συναντούν τον άλλον γονέα, και β) χρησιμοποιούν μεθόδους εξέτασης και 

προσδιορισμού της διαταραχής μη επιστημονικά τεκμηριωμένες. Η πρακτική αυτή ορισμένων 

συνάδελφων έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται δικαστικές διαμάχες, καθώς και, κυρίως, 

αναξιοπιστία στο επάγγελμά μας. 

 Προς αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, ο Σύλλογός μας έχει εκπονήσει δύο Οδηγίες 

βέλτιστης πρακτικής (γνωμάτευση ψυχολόγων I. και II.) τις οποίες σας αποστέλλουμε. Η πρώτη 

είναι παλαιότερη, αλλά ισχύει και σήμερα απόλυτα, η δεύτερη είναι νεότερη, η οποία 

εμπεριέχει στοιχεία του σημερινού νομικού πλαισίου του Αστικού Κώδικα.  

 Εν ευθέτω χρόνω θα σας σταλεί γνωμάτευση, που έχει εκπονήσει ο ΣΕΨ σε συνεργασία 

με τον νομικό του σύμβουλο, σχετικά με την εφαρμογή των νεών διατάξεων του Αστικού Κώδικα 

για το οικογενειακό δίκαιο.  

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

H Πρόεδρος                                                                                              Η Γεν. Γραμματέας 

 

 
Βασιλική Δ. Μπουκουβάλα                                                                   Βασιλική  Δ. Καραγιάννη 

Κλινικός Ψυχολόγος                                                                              Κλινικός Ψυχολόγος 

 


