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Ανακοίνωση
Γνωµατεύσεις Ψυχολόγων για τους υποψηφίους
στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών

Μετά από δεκάδες ερωτήµατα που υπεβλήθησαν στον ΣΕΨ
(ως νοµίµου εκπροσώπου των Ψυχολόγων στη χώρα µας καί την
Ευρώπη), τόσο από νοµικούς όσο και από συναδέλφους
Ψυχολόγους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1.α. Η Υπ. Απόφαση 64200/4.8.2014 «Προκήρυξη διαγωνισµού
για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών
Λειτουργών» προβλέπει κατάθεση Γνωµάτευσης Ψυχολόγου,
∆ηµοσίου φορέα ή ιδιώτη, από τόν ενδιαφερόµενο.
β. Ο ν. 991/79 (Φ.Ε.Κ/τ.Α’/ 20-12-1979) περί «αδείας ασκήσεως
επαγγέλµατος Ψυχολόγου» στό άρθρο 1 προσδιορίζει ότι ο
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Ψυχολόγος στην « άσκηση του επαγγέλµατός του ερευνά και
αξιολογεί την προσωπικότητα και τη συµπεριφορά του ανθρώπου
και εργάζεται µε τις καθιερωµένες αρχές και µεθόδους της
Επιστήµης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή
τους.»

2. Ως εκ των ανωτέρω, οι Ψυχολόγοι, που θεωρούν ότι διαθέτουν
την απαιτούµενη για τον σκοπό αυτό επιστηµονική κατάρτιση και
κλινική εµπειρία, µπορούν να πραγµατοποιούν εξέταση της
προσωπικότητας του ενδιαφεροµένου νοµικού και να χορηγούν
σχετική γνωµάτευση.

3. Προκειµένου ο κλάδος των Ψυχολόγων να ακολουθεί ενιαία και
ορθή πρακτική (επιστηµονικη καί δεοντολογική) στο θέµα αυτό,
συστήνουµε προς τους συναδέλφους να προβαίνουν στην
ακόλουθη διαδικασία:
α. να λαµβάνουν πλήρες και λεπτοµερές ιστορικό από τον
εξεταζόµενο,
β.

να

χορηγούν

δοκιµασία

(τέστ)

προσωπικότητας,

κατάλληλη για την περίσταση,
γ. να προβαίνουν σε συνεκτίµηση των αποτελεσµάτων των
δύο ανωτέρω διαφορετικών πηγών πληροφοριών (συνέντευξη καί
δοκιµασία). Η συνθετική αυτή διαδικασία µπορεί να οδηγήσει µε
σχετική ασφάλεια τον Ψυχολόγο στο να αποφανθεί για την ύπαρξη
ή όχι, την παρούσα περίοδο, αποκλινουσών εκδηλώσεων της
προσωπικότητας του εξεταζοµένου.

4. Η Γνωµάτευση που θα χορηγεί ο Ψυχολόγος, µπορεί να
αναφέρει τα ακόλουθα:
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Γνωµάτευση
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα (ονοµα, επίθετο, ιδιότητα,
επαγγελµατική

διεύθυνση,

Αριθµός

αδείας

Ασκήσεως

Επαγγέλµατος και εκδούσα Νοµαρχία η Περιφέρεια) βεβαιώνω τα
ακόλουθα:
Ο/Η

κ./κα

(ονοµα,επίθετο,

ιδιότητα,

Αριθµός

∆ελτίου

Ταυτότητας, διεύθυνση), εξετάστηκε, κατόπιν αιτήµατος του/της
ιδίου/ας, στο γραφείο µου, στις (ηµεροµηνίες). Το αποτέλεσµα της
εξέτασης

(συνέντευξη,

λήψη

ιστορικού,

δοκιµασία

προσωπικότητας) έδειξε ότι δεν παρουσιάζει (ή παρουσιάζει), την
παρούσα περίοδο, ενδείξεις αποκλινουσών εκδηλώσεων στην
προσωπικότητάς του/της.
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήµατος του/της
ενδιαφεροµένου/ης, προκειµένου να καταθέσει την υποψηφιότητά
του/της στη Σχολή ∆ικαστών.
Ο/Η Ψυχολόγος
(όνοµα, επίθετο, ιδιότητα)

5. Ο φάκελος του εξεταζοµένου είναι απόρρητος και φυλάσσεται
στο αρχείο του Ψυχολόγου.
6. Η εξέταση/αξιολόγηση αυτή, κατ΄ ελάχιστον , διαρκεί:
•

1-11/2 ώρα για τη συνέντευξη/καταγραφή ιστορικού
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•

1-11/2

ώρα

για

την

χορήγηση

της

δοκιµασίας

προσωπικότητας
•

1 ώρα για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων της δοκιµασίας,
την συνθετική διαδικασία και τη σύνταξη της Γνωµάτευσης.
Σύνολο: 31/2 – 4 ώρες.

7. Ο ΣΕΨ στα πενήντα και πλέον χρόνια λειτουργίας του, δεν
διατύπωσε ποτέ συγκεκριµένες κατευθύνσεις
τιµών

των

εργασιών

του

επαγγελµατία

περί των
Ψυχολόγου.

Παράλληλα, όλα αυτά

τα χρόνια, δεν παρατηρήθηκαν

κρούσµατα

τιµολογήσεων.

ακραίων

Οι

Ψυχολόγοι

αξιολογούν τη δουλειά τους συνδυάζοντας παραµέτρους,
όπως

την

επιστηµονική

τους

κατάρτιση

και

την

επαγγελµατική τους εµπειρία, τη διατήρηση σε υψηλό
επίπεδο

του

κύρους

του

επαγγέλµατος,

την

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας κ.ά.
Με τιµή,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ,

Η Πρόεδρος

Βασιλική ∆. Μπουκουβαλα
Κλινικός Ψυχολόγος

Η Γενική Γραµµατέας

Βασιλική ∆. Καραγιάννη
Κλινικός Ψυχολόγος

