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                                        Ανακοίνωση                       

Γνωµάτευση Ψυχολόγων 

 

 Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι καταγγελίες συζύγων, που 

κατατίθενται στον ΣΕΨ (ως νόµιµο και αντιπροσωπευτικό φορέα των 

Ψυχολόγων), εναντίον Ψυχολόγων (κυρίως µη µελών του ΣΕΨ), για 

αντιδεοντολογική πρακτική. 

 

 Όλες οι καταγγελλόµενες περιπτώσεις αφορούν Γνωµατεύσεις, που 

Ψυχολόγοι εξέδωσαν για τα παιδιά των καταγγελλόντων ενώ, παράλληλα, 

εκτυλίσσονται δικαστικές διενέξεις µεταξύ των δύο συζύγων (για έκδοση 

διαζυγίου, επιµέλεια του/των παιδιού/ών, διατροφή, αµέλεια, εκφοβισµό, 

καταγγελίες κακοποιήσεων κ.ά.). 

 

 Συγκεκριµένα, καταγγέλλουν ότι στις Γνωµατεύσεις αυτές, οι εν 

λόγω Ψυχολόγοι, πιστοποιούν ύπαρξη ψυχικών αποκλίσεων ή 

διαταραχών στο/α παιδί/ά τους, που οφείλονται αποκλειστικά στην στάση 

και συµπεριφορά του άλλου συζύγου. Ακόµη, καταγγέλλουν ότι οι εν λόγω 

Ψυχολόγοι: 

 

α.  ουδέποτε ζήτησαν την άδεια του καταγγέλλοντος συζύγου για να 

εξετάσουν το/τα παιδί/ά του, 

β.  ουδέποτε ζήτησαν να συναντήσουν τον άλλο σύζυγο για να ακούσουν 

τη γνώµη του, 
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γ.  διατυπώνουν απαξιωτικές κρίσεις ψυχολογικού τύπου ή «διάγνωση» 

για τον/την σύζυγο, χωρίς να τον/την έχουν συναντήσει, 

δ.  στοιχειοθετούν τις κρίσεις τους αυτές σε «µαρτυρίες» των παιδιών 

(ακόµα και πολύ µικρών) ή του/της συζύγου, τις οποίες αναφέρουν 

αυτολεξεί, 

ε.  χορηγούν την Γνωµάτευση στον/στην σύζυγο που συνοδεύει το παιδί. 

Εν συνεχεία, η Γνωµάτευση αυτή κατατίθεται στο δικαστήριο, εν αγνοία 

του άλλου συζύγου, την ύπαρξη της οποίας µαθαίνει, τελικά, από την 

δικογραφία. 

στ. σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώνεται, ότι η Γνωµάτευση επιδιώκεται 

από τον ένα σύζυγο, κατόπιν νοµικής συµβουλής, στη διαµάχη του µε 

τον άλλο σύζυγο. 

 

 Έτσι, οι Ψυχολόγοι, µη τηρώντας αυστηρά την ∆εοντολογία, 

γίνονται µέρος του κυρίαρχου προβλήµατος, δηλαδή της διαµάχης 

των συζύγων. 

 Για τους ανωτέρω λόγους, το ∆.Σ. του ΣΕΨ εφιστά την προσοχή 

στους συναδέλφους (κυρίως των µη µελών του ΣΕΨ) στο να ακολουθούν 

σχολαστικά τον Κώδικα ∆εοντολογίας του ΣΕΨ και της EFPA, και αν τους 

δηµιουργούνται αµφιβολίες να συµβουλεύονται την Επιτροπή 

∆εοντολογίας του ΣΕΨ. Προς διευκόλυνση δε των συναδέλφων και του 

κοινού επαναλαµβάνουµε εδώ, εν συντοµία, τις γενικές ∆εοντολογικές 

Αρχές που πρέπει να ακολουθούνται όταν πρόκειται για εξέταση 

ανηλίκου/ων τέκνου/ων, για οποιοδήποτε αίτηµα του/των γονέα/ων, οι 

οποίοι προσφεύγουν στις υπηρεσίες Ψυχολόγου:  

1) Κατ’ αρχήν αποσαφηνίζουµε ότι, στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο 

«πελάτης» µας είναι, ουσιαστικά, το/τα ανήλικο/α τέκνο/α και για 

τον λόγο αυτό θα πρέπει να ενεργούµε τόσο για το άµεσο όσο και για το 

µακροπρόθεσµο συµφέρον του (αποφυγή του στιγµατισµού, αποφυγή 

της ενίσχυσης από ειδικό του συναισθηµατικού αποκλεισµού του από 

τον άλλο γονέα). 
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2) ποτέ δεν εξετάζουµε το/τα παιδί/ά, αν δεν έχουµε την συναίνεση 

τόσο και των δύο γονέων, όσο και του/των παιδιού/ών. Στην 

αντίθετη περίπτωση δεν προβαίνουµε σε εξέταση, 

3) αν ο άλλος γονέας συναινεί για την εξέταση των παιδιών (όπως ο 

ενδιαφερόµενος γονέας και το παιδί), αλλά δεν συναινεί στο να 

διατυπώσει τη γνώµη του για την κατάσταση του/των παιδιού/ών, τότε, 

η συναίνεσή του πρέπει να διατυπωθεί σαφώς, προφορικώς ή 

γραπτώς, 

4) ο Ψυχολόγος βεβαιώνει αυτό που προκύπτει από την ψυχολογική 

εξέταση/αξιολόγηση (συνεντεύξεις, δοκιµασίες κλπ). Σε καµιά 

περίπτωση δεν εγκλωβίζεται στις αιτιάσεις της µιας ή της άλλης 

πλευράς ή του/των παιδιού/ιών, δηλαδή στο περιεχόµενο της συζυγική 

ή οικογενειακής διαµάχης. Οι πιθανές αιτίες (περιβαλλοντολογικές ή 

σχεσιακές) των ανιχνευθέντων ψυχολογικών δυσλειτουργιών 

αποτελούν υποθέσεις, οι οποίες, επειδή συνήθως εκλαµβάνονται τόσο 

από τον γονέα όσο και από το νοµικό σύστηµα ως βεβαιότητες, 

φρόνιµο είναι να µην διατυπώνονται ρητώς ή να διατυπώνονται µε 

πάσα επιφύλαξη, τοποθετώντας τις εντός του πλαισίου της συζυγικής 

σύγκρουσης. 

5) σε καµιά περίπτωση, οι πιθανώς ανιχνευθείσες ψυχικές 

δυσλειτουργίες ή δυσπροσάρµοστες συµπεριφορές του/των 

παιδιού/ών, δεν αποδίδονται στη στάση και συµπεριφορά του 

άλλου συζύγου, διότι α) δεν έχουµε ιδίαν αντίληψη, ακόµη και αν αυτό 

το ισχυρίζονται το/τα παιδί/ά ή ο/η σύζυγος, και β) γενικώς, σε µία 

διαταραγµένη συζυγική σχέση, µέρος της ευθύνης αναλογεί και στους 

δύο συζύγους.  

6) τα αποτελέσµατα της εξέτασης/αξιολόγησης ανακοινώνονται και 

στους δύο γονείς, σε κοινή συνάντηση. Αν δεν επιθυµούν να 

συνυπάρξουν σε κοινή συνάντηση, τότε τους ενηµερώνουµε ξεχωριστά. 

7) Αν, επιπλέον, ζητηθεί Γνωµάτευση, για οποιαδήποτε χρήση (που αυτή 

θα πρέπει να αναφέρεται στο τέλος της Γνωµάτευσης), τα ευρήµατα 
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της εξέτασης/αξιολόγησης επιβάλλεται να διατυπώνονται µε 

γενικούς όρους και να συσχετίζονται µε το συγκρουσιακό πλαίσιο της 

συζυγικής σχέσης, προκειµένου να µην στιγµατιστεί το/τα παιδί/ά. 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
                                            

 

 

 Η  Πρόεδρος                             Η  Γενική  Γραµµατέας                                    

                            

 

 

Βασιλική  ∆. Μπουκουβαλα                             Βασιλική  ∆. Καραγιάννη  

 Κλινικός Ψυχολόγος                                            Κλινικός Ψυχολόγος  

 


