
 
 

 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Ε.Α.Ψ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών κώδικας δεοντολογίας συντάχθηκε παίρνοντας υπόψη α) το Καταστατικό της 

Εταιρείας, β) τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Α.Σ. και γ) τους αντίστοιχους Κώδικες 

Δεοντολογίας των φορέων στους οποίους η Ε.Ε.Α.Ψ. είναι μέλος. 

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας σκοπό έχει να καθορίσει τις αρχές που είναι αναγκαίο να 

διέπουν τις σχέσεις μεταξύ: 

1. των μελών της Ε.Ε.Α.Ψ. 

2. της Ομάδας Ειδικών Ψυχικής Υγείας (Ψυχολόγων, Συμβούλων, Ψυχοθεραπευτών) 

3. της Ομάδας Συντονιστών 

4. της Ομάδας Εθελοντών Κοινωνικής Προσφοράς 

5. των Επιτροπών, Ειδικών Ψυχικής Υγείας και της Επιστημονικής Επιτροπής 

6. των Εκπαιδευτών και Εκπαιδευόμενων, Εποπτών/Εποπτευόμενων στα 

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Α.Ψ. και της Ομάδας συμμετεχόντων στο Κέντρο 

Στήριξης της Ε.Ε.Α.Ψ. 

 

Καθώς επίσης και τις αρχές που είναι αναγκαίο να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των 

παραπάνω ομάδων και των συναλλασσόμενων με αυτές (συμβουλευόμενοι, 

εκπαιδευόμενοι, μέλη ομάδων). 

Ο παρών Κ.Δ. σκοπό έχει επίσης, την διαφύλαξη του κύρους της Ε.Ε.Α.Ψ. κατά την παροχή 

των υπηρεσιών της με: 

1. τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του 

2. τον σεβασμό της διαφορετικότητας του ατόμου 

3. την αντικειμενικότητα 

4. την προστασία όλων των ατόμων που δέχονται τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Α.Ψ. καθώς 

και αυτών που συμμετέχουν στις ομάδες διασφαλίζοντας την ισοτιμία, 

εμπιστοσύνη και το απόρρητο  

5. την αναγνώριση στον καθένα ότι συμμετέχει στην Εταιρεία και τις δραστηριότητές 

της με ελεύθερη βούληση 

6. την προώθηση της συνεργασίας και της σημασίας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΜΕΛΗ Ε.Ε.Α.Ψ. 

Όλα τα μέλη της Ε.Ε.Α.Ψ. (μέλη Δ.Σ., Ομάδες, Επιτροπές Ειδικών Ψυχικής Υγείας – 

Επιστημονική Επιτροπή, τακτικά μέλη, επίτιμα μέλη, αντεπιστέλλοντα μέλη) οφείλουν:  

1. να συνεργάζονται ισότιμα για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας που  

απορρέουν από το Καταστατικό της (άρθρο 2) 

2. να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες και αρχεία σε άτομα που δεν είναι μέλη της 

Ε.Ε.Α.Ψ. τηρώντας εχεμύθεια και το απόρρητο 

3. να επεξεργάζονται με εμπιστευτικότητα πληροφορίες και αρχεία κάθε μορφής 

4. να προνοούν για την ανωνυμοποίηση των πληροφοριών 



 
5. να περιορίζουν την πρόσβαση σε όσες πληροφορίες είναι αναγκαίες για αυτούς 

που έχουν έννομο συμφέρον  

6. να τηρούν ακριβή και κατάλληλα για το έργο που προσφέρουν αρχεία σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
 

Οι ειδικοί ψυχικής υγείας και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας - ψυχοθεραπευτές που είναι 

μέλη της Ε.Ε.Α.Ψ. έχουν υποχρέωση να διαφυλάττουν το κύρος του επαγγέλματός τους, το 

κύρος της Ε.Ε.Α.Ψ., τους σκοπούς που απορρέουν από το άρθρο 2 του Καταστατικού της και 

τα αναγραφόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας φροντίζοντας: 

 

1. να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να εξαπατήσουν ή παραπλανήσουν 

σε σχέση με την εμπειρία τους, την εκπαίδευσή τους και την ακρίβεια των 

παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών 

2. να προστατεύσουν τους συμβουλευόμενους τηρώντας το απόρρητο των 

πληροφοριών που εκείνοι τους γνωστοποιούν  

3. να δρουν μέσα στα όρια της Επάρκειάς τους σύμφωνα με την εκπαίδευση και την 

εμπειρία τους 

4. να εξηγούν με σαφήνεια στους συμβουλευόμενους τη σχέση τους με την Εταιρεία 

και το πλαίσιο τήρησης αρχείου 

5. να διασφαλίζουν ότι η συναίνεση του συμβουλευόμενου για την παροχή 

υπηρεσιών από Ειδικό Ψυχικής Υγείας έχει δοθεί με πλήρη επίγνωση 

6. να μην υπεισέρχονται στα έργα και στη δικαιοδοσία του Δ.Σ. και των ομάδων της 

Εταιρείας εκτός κι αν αυτό τους ζητηθεί και σύμφωνα πάντα με απόφαση του Δ.Σ. 

της Εταιρείας 

7. να συνεργάζονται αρμονικά με το εκάστοτε Δ.Σ. στον τομέα των Επιστημονικών 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

8. να μην χρησιμοποιούν για ιδιοτελείς σκοπούς πληροφορίες που αντλούν από τους 

συμβολευόμεους έντυπα, βιβλία και αρχεία της Εταιρείας 

9. οι ενέργειες και οι πράξεις τους να αντιστοιχούν προς τον παρόντα Κ.Δ. καθώς και 

προς τον Κ.Δ. των φορέων που η Ε.Ε.Α.Ψ. είναι μέλος (Σ.Ε.Ψ., Ε.Ε.Σ., Ε.Ε.Ψ.Ε. κλπ) 

10. οι τίτλοι σπουδών τους να τηρούνται στο αρχείο της Ε.Ε.Α.Ψ. και να πιστοποιούν 

την επάρκεια και κατάρτισή τους στην Αντλεριανή Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση 

από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Τα μέλη της Ομάδας Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς δρουν στα πλαίσια του 

Καταστατικού της Εταιρείας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της 

Εταιρείας. Επιπλέον: 

1. Διαφυλάττουν το κύρος της Αντλεριανής Εταιρείας δρώντας μέσα στα όρια της 

Εκπαίδευσης και της επάρκειάς τους 



 
2. Κατά την παροχή των υπηρεσιών τους είναι αναγκαίο να γνωρίζουν ότι φέρουν 

μεγάλη κοινωνική ευθύνη καθώς οι συστάσεις και πράξεις τους είναι πιθανό να 

επηρεάσουν τις ζωές των άλλων 

3. Απευθύνονται στον ειδικό ψυχικής υγείας που έχει οριστεί από το Δ.Σ. για κάθε 

θέμα που υπερβαίνει τις γνώσεις και την επάρκειά τους 

4. Ο συντονισμός και η εποπτεία της ομάδας αυτής γίνεται πάντα με βάση τις 

Αντλεριανές Αρχές, με σεβασμό και αμεροληψία 

5. Προτεραιότητα είναι η δημιουργία κλίματος ασφάλειας, εμπιστοσύνης, σεβασμού 

και αποδοχής των μελών της ομάδας 

6. Εξηγούν με σαφήνεια στα μέλη των ομάδων το ρόλο τους και τα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους 

7. Δεν αναφέρουν ή υποδεικνύουν άμεσα ή έμμεσα δικές τους ιδεολογίες, 

κοσμοθεωρίες, πολιτικά ή θρησκευτικά πιστεύω σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες 

(εθνικής, ταξικής καταγωγής, σεξουαλικών προτιμήσεων) ως αναφαίρετο δικαίωμα 

κάθε ατόμου  

8. Εάν προκύψουν θέματα που δυσχεραίνουν τις σχέσεις τους με τα μέλη των 

ομάδων, απευθύνονται στον Ειδικό ψυχικής υγείας – υπεύθυνο  

9. Διασφαλίζουν το απόρρητο των πληροφοριών 

10. Το δικαίωμα του απόρρητου μπορεί να παραβιασθεί μόνο για ιδιαίτερους λόγους ή 

και αξιόποινες πράξεις και πάντα σε συνεννόηση με τον ειδικό Ψυχικής Υγείας – 

υπεύθυνο  

11. Δεν δημιουργούν κοινωνικές, σεξουαλικές ή άλλες σχέσεις με τα μέλη που 

παρακολουθούν τις ομάδες 

12. Συνεργάζονται αρμονικά και ισότιμα μεταξύ τους 

13. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι οι πράξεις, οι ενέργειες και γενικά η 

συμπεριφορά κάποιου εθελοντή κοινωνικής εργασίας έρχονται σε αντίθεση με τις 

Αντλεριανές Αρχές, το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό, τον Κώδικα 

Δεοντολογίας της Ε.Ε.Α.Ψ., την Κοινή Γνώμη και το Δημόσιο αίσθημα, θα 

παραπέμπονται στα όργανα της Εταιρείας, στο Δ.Σ. της Εταιρείας και την Γενική 

Συνέλευση 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι συντονιστές ομάδων μελέτης, ως μέλη της Ε.Ε.Α.Ψ, οφείλουν να τηρούν το Καταστατικό 

της και να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός της 

Ε.Ε.Α.Ψ. φροντίζοντας: 

1. να διαφυλάξουν το κύρος της Εταιρείας δρώντας μέσα στα όρια της Εκπαίδευσης 

και της Επάρκειάς τους 

2. να εξηγούν με σαφήνεια στα μέλη των ομάδων την Εκπαίδευσή τους και τον ρόλο 

τους καθώς και τους όρους συμμετοχής στην ομάδα ώστε να διασφαλίζουν ότι η 

συναίνεση του καθενός έχει δοθεί με πλήρη επίγνωση 

3. να αποφεύγουν πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε ανισοτιμία και διακριτική 

μεταχείριση 

4. να περιορίζονται στα αναγραφόμενα στο βιβλίο που κάθε φορά μελετούν 

αποφεύγοντας να δίνουν τις δικές τους ερμηνείες 

5. να τηρούν εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα σε όσα αναφέρονται από τα μέλη των 

ομάδων  



 
6. να απέχουν από τα καθήκοντά τους όταν η ικανότητά τους είναι αρνητικά 

επηρεασμένη ακόμα κι αν οφείλεται σε προσωρινό πρόβλημα 

7. να συνεργάζονται αρμονικά με τους άλλους συντονιστές  

8. να μην δημιουργούν κοινωνικές, σεξουαλικές ή άλλες σχέσεις με τα μέλη της 

ομάδας 

9. να τηρούν και να ενημερώνουν τα μέλη της ομάδας με ακρίβεια για τα αρχεία που 

τηρούνται στην Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων 

10. να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους συμμετέχοντας στα σεμινάρια της Εταιρείας για 

την αρτιότερη παροχή των υπηρεσιών τους στα μέλη των ομάδων 

11. να διατηρούν κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και σεβασμού κατά την 

λειτουργία των ομάδων 

12. να μην αναφέρουν ή υποδεικνύουν άμεσα ή έμμεσα δικές τους ιδεολογίες, 

κοσμοθεωρίες, πολιτικά ή θρησκευτικά πιστεύω σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες 

(εθνικής, ταξικής καταγωγής, σεξουαλικών προτιμήσεων) ως αναφαίρετο δικαίωμα 

κάθε ατόμου  

13. να επικοινωνούν με τον επόπτη – Ειδικό Ψυχικής Υγείας του Συντονιστικού οργάνου 

εάν προκύψουν θέματα που δυσχεραίνουν το έργο των συντονιστών, προκειμένου 

να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της ομάδας 

14. να Ενημερώνουν τα μέλη των ομάδων για τις δραστηριότητες της Εταιρείας  

15. στην περίπτωση που παρατηρηθεί ότι οι πράξεις, οι ενέργειες και γενικά η 

συμπεριφορά κάποιου συντονιστή μειώνουν το έργο του ή έρχονται σε αντίθεση με 

το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον παρόντα Κώδικα 

Δεοντολογίας, το θέμα θα παραπέμπεται στο Δ.Σ. της Εταιρείας 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τα μέλη των επιτροπών και της επιστημονικής επιτροπής της Ε.Ε.Α.Ψ. οφείλουν: 

1. Να συνεργάζονται ισότιμα μεταξύ τους για την λειτουργία, την ολοκλήρωση και την 

βελτίωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Εταιρείας 

2. Να συνεργάζονται ισότιμα με το Δ.Σ. της Εταιρείας, τους Εκπαιδευτές και τους 

Εκπαιδευόμενους 

3. Οι τίτλοι σπουδών τους να πιστοποιούν την επάρκεια και κατάρτισή τους στην 

Αντλεριανή Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού  

4. Να τηρούν τα αρχεία των Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων καθώς και το έντυπο 

υλικό του Προγράμματος Εκπαίδευσης με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

5. Να μην διαδίδουν το υλικό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε άλλους φορείς 

πλην της Εταιρείας 

6. Να επικαιροποιούν συνεχώς την ενημέρωσή τους για τις μεθόδους της Επιστήμης 

της ψυχολογίας και ειδικότερα της Αντλεριανής Προσέγγισης 

7. Να φροντίζουν για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων με 

γνώμονα την βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων και την ανάπτυξη του κοινωνικού 

ενδιαφέροντος, υπό το πρίσμα της Αντλεριανής θεωρίας και πρακτικής 



 
8. Να υλοποιούν στους ενδιαφερόμενους Βιωματική Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, 

παράλληλα με την ακαδημαϊκή γνώση και σύμφωνα με την εξέλιξη της Αντλεριανής 

θεωρίας στην σύγχρονη εποχή 

9. να διαμορφώνουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έτσι ώστε να οδηγεί σε ειδίκευση 

στην Αντλεριανή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ / ΕΠΟΠΤΗΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ 
 

Πρωταρχική υποχρέωση Εκπαιδευτών και Εκπαιδευόμενων είναι να διαφυλάξουν το Κύρος 

της Αντλεριανής Εταιρείας. 

Ο Εκπαιδευτής / Επόπτης: 

 

1. Φροντίζει να διατηρεί υψηλό το επίπεδο της μεταφερόμενης γνώσης του, 

βασιζόμενος σε μεθόδους και τεχνικές που έχουν κατοχυρωθεί στα όργανα 

επιστημονικής ψυχολογικής εξέτασης 

2. Φροντίζει η παρουσίαση τίτλων σπουδών του, να ανταποκρίνεται απόλυτα προς 

την πραγματικότητα 

3. Διατηρεί συνεργατικές και ισότιμες σχέσεις με τους συναδέλφους του Εκπαιδευτές 

4. Δεν εισέρχεται στο έργο και τη δικαιοδοσία άλλου Εκπαιδευτή 

5. Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια των προσωπικών στοιχείων 

των Εκπαιδευομένων 

6. Αποφεύγει πρακτικές που οδηγούν σε μεροληψία και διακριτική μεταχείριση\ 

7. Κατά την διάρκεια της Εκπαίδευσης προσπαθεί να αποφεύγει υπέρμετρη 

κατανόηση, συγκίνηση ή ταλαιπωρία των Εκπαιδευόμενων σωματική ή ψυχική 

8. Δεν επιτρέπεται υλικό που χρησιμοποιείται στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της 

Εταιρείας να χρησιμοποιηθεί από τον Εκπαιδευτή σε άλλες δραστηριότητές του 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Επιστημονικής Επιτροπής και του Δ.Σ. 

 

 

Ο Εκπαιδευόμενος / Εποπτευόμενος: 

 

1. Οφείλει να συμπεριφέρεται με εμπιστοσύνη, διακριτικότητα, εχεμύθεια, σεβασμό 

και ισοτιμία προς τους Εκπαιδευτές και τους άλλους εκπαιδευόμενους  

2. Να μην χρησιμοποιεί την μαγνητοφώνηση, μαγνητοσκόπηση, ανταλλαγή 

οπτικοακουστικού υλικού εξ αποστάσεως (skype) κατά την συμμετοχή του στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης 

3. Δεν χρησιμοποιεί το έγγραφο υλικό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για ίδιους 

σκοπούς ή σε άλλους επιστημονικούς χώρους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της 

Επιστημονικής Επιτροπής και του Δ.Σ. της Εταιρείας 

4. Συνεργάζεται ισότιμα με τους Εκπαιδευτές και τους άλλους συνεκπαιδευόμενους 

5. Τηρεί με συνέπεια τους όρους συμφωνίας συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα 

 

 

 



 
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος αποτελεί υποχρέωση  

1. της Γενικής Συνέλευσης,  

2. του Δ.Σ., 

3. των μελών της Ε.Ε.Α.Ψ.,  

4. της Ομάδας Ειδικών Ψυχικής Υγείας (Ψυχολόγων, Συμβούλων, Ψυχοθεραπευτών), 

5. της Ομάδας Συντονιστών, 

6. της Ομάδας Εθελοντών Κοινωνικής Προσφοράς 

7. των Επιτροπών Ειδικών Ψυχικής Υγείας και της Επιστημονικής Επιτροπής 

8. των Εκπαιδευτών και Εκπαιδευόμενων, Εποπτών/Εποπτευόμενων στα 

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Α.Ψ.   

9. της Ομάδας συμμετεχόντων στο Κέντρο Στήριξης της Ε.Ε.Α.Ψ. 

Ο έλεγχος της τήρησης του κώδικα είναι έργο της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης και του 

εκάστοτε Δ.Σ. 


